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KORT BEGRUNDELSE

Den 6. april 2005 forelagde Kommissionen sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration (2007-2013). Den 11. oktober vedtog Transport- og 
Turismeudvalget en udtalelse om forslaget med ændringsforslag til temaet transport og 
luftfartsteknik, som var henvist til det af Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Udvalget 
om Industri, Forskning og Energi havde - også i lyset af usikkerheden om de finansielle 
overslag for 2007-2013 - besluttet forud for betænkningen at udarbejde to arbejdsdokumenter, 
som blev forelagt i juni og oktober 2005. Udkastet til betænkning fra Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi vil blive forelagt i januar 2006. Ordføreren for denne udtalelse har 
foreslået ordføreren for betænkningen at overtage alle ændringsforslagene fra Transport- og 
Turismeudvalget for at undgå ændringsforslag, som strider imod Transport- og 
Turismeudvalgets.

Kommissionen har imidlertid forelagt et nyt forslag til Rådets beslutning den 21. september 
2005, som kun omhandler særprogrammet "Samarbejde" i det syvende rammeprogram.
Særprogrammet "Samarbejde" er den del af det syvende rammeprogram, som fastlægger de ni 
forskningstemaer, hvoraf et er transport og luftfartsteknik. Udvalget om Industri, Forskning 
og Energi vil udarbejde en særskilt betænkning om dette forslag, som Parlamentet - som det 
bemærkes - kun anmodes om at afgive udtalelse om.

Transport og luftfartsteknik i særprogrammet "Samarbejde": Forskelle i forhold til det 
generelle forslag til det syvende rammeprogram

Forslaget til særprogrammet "Samarbejde" er på mange måder en specificering af det, der 
allerede er indeholdt i det generelle forslag til det syvende rammeprogram. Hvad angår 
transport og luftfartsteknik, følger forslaget samme struktur, idet det først beskriver mål og 
strategi og derefter aktiviteter inden for luftfartsteknik og lufttransport, overfladetransport og 
Galileo.

Der kan peges på følgende forskelle eller tilføjelser i forhold til det generelle forslag til det 
syvende rammeprogram:

Mål og strategi:

Sikker transport er føjet til målene. Strategien for særprogrammet "Samarbejde" 
karakteriseres som "integreret", således at der skabes sammenhæng mellem alle 
transportformer. Tværgående emner skal fokusere på særlige transportspørgsmål som f.eks. 
sikkerhed. I stedet for udtryk som fremtidens "rene og sikre bil" anvendes der et mere generelt 
ordvalg som "anvendelse af alternative energikilder til transportformål " og "miljømæssige 
konsekvenser, herunder klimaændringer". Der lægges mere vægt på teknologiplatformenes 
arbejde og deres strategiske forskningsdagsordener, som kan skabe grundlag for iværksættelse 
af fælles teknologiinitiativer. Der lægges vægt på aktiviteter af særlig relevans for små og 
mellemstore virksomheder og på konsekvensanalyser.

Aktiviteter inden for luftfartsteknik og lufttransport:
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Der tilføjes nogle kvantitative mål, som f.eks. nedbringelse af emissioner (CO2 og støj skal 
halveres, NOx skal nedbringes med 80 %). Ulykkesraten skal nedbringes til en femtedel, og 
produktionstiden for nye produkter skal halveres. Under overskriften større kundetilfredshed 
og -sikkerhed nævnes forskning i tilpasning af lufthavnsdriften og lufttrafikoperationerne til 
forskellige flytyper samt døgndrift med acceptable EU-niveauer for støj. I forbindelse med 
øget tidseffektivitet fokuseres der på Sesame-initiativet. Under morgendagens lufttransport er 
der tilføjet nogle nye fremdrifts- og løftekoncepter samt nye metoder inden for trafikstyring.

Overfladetransport (bane, vej og skib):

Den forklarende tekst er mere detaljeret, og der er lagt vægt på nogle nye ting. F.eks. nævnes 
brændselsceller (for en grønnere transport), lastning og losning (for trafikoverflytning) 
efterspørgselsstyring (for trafik i byområder) risikoanalyse (for sikkerhed og sikring) og 
nedbringelse af livscyklusomkostningerne (for konkurrenceevnen).

Aktiviteter for Galileo

Dette afsnit er udvidet væsentligt, og det nævner alle mulige anvendelser af Galileo-systemet 
(f.eks. kartografi og navigation) samt vigtige aspekter, der bør tages hensyn til (f.eks. åbning 
for kommerciel adgang og sikker anvendelse gennem certificering).

Andre tilføjelser:

Der er tilføjet to nye punkter: Det ene understreger betydningen af internationalt samarbejde, 
og det andet henviser til, at forskningen også skal kunne reagere på uforudsete politiske 
behov.

Ændringsforslag

Ved offentliggørelsen af dette kommissionsforslag om særprogrammet "Samarbejde" havde 
Parlamentet endnu ikke vedtaget sin betænkning om det generelle forslag til det syvende 
rammeprogram. Dette forslag fra Kommissionen tager derfor ikke (endnu) hensyn til 
Parlamentets ændringsforslag til det generelle forslag. Da det nye forslag ligger så tæt op ad 
det tidligere, foreslår ordføreren ændringsforslag, som ligner ændringsforslagene til det 
generelle forslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 2, stk. 1, litra g
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g) transport (inklusive luftfartsteknik) g) transport (inklusive luftfartsteknik og 
maritim teknologi), særlig Galileo, Sesar og 
ERTMS*;

___________________
* Galileo er det europæiske 
satellitnavigationsprogram, Sesar er ATM-
forskningsprogrammet for et fælles europæisk 
luftrum, og ERTMS er det europæiske system til 
styring af jernbanetrafik.

Begrundelse

Europa bør opretholde sit forspring inden for forskning i maritim teknologi. Tilføjelsen af 
Galileo, Sesar og ERTMS tager højde for Rådets beslutning om de nye finansielle overslag.

Ændringsforslag 2
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), overskrift

Transport (inklusive luftfartsteknik) Transport (inklusive luftfartsteknik og 
maritim teknologi), særlig Galileo, Sesar og 
ERTMS

Begrundelse

Europa bør opretholde sit forspring inden for forskning i maritim teknologi. Tilføjelsen af 
Galileo, Sesar og ERTMS tager højde for Rådets beslutning om de nye finansielle overslag.

Ændringsforslag 3
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), Mål

At udnytte de teknologiske fremskridt til at 
udvikle integrerede, grønnere, mere 
intelligente og sikrere paneuropæiske 
transportsystemer til gavn for borgerne og 
samfundet som helhed under hensyntagen 
til miljøet og naturressourcerne og at sikre 
og videreudvikle den førende rolle, de 
europæiske virksomheder har opnået på det 
globale marked.

Vedvarende udvikling af 
konkurrencedygtige og passagervenlige 
europæiske transportsystemer til gavn for 
EU-borgerne og industrierne på det globale 
marked. Teknologiske fremskridt, 
bæredygtig udvikling samt grønnere, mere 
intelligente, "billigere men bedre" og 
sikrere og mere kundevenlige 
paneuropæiske og globale transport- og 
logistiksystemer er mål for det syvende 
rammeprogram på transport- og 
logistikområdet.

Begrundelse

Det vigtigste mål er at skabe konkurrenceevne, og dernæst bør forskningsbaggrunden bringes 
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på plads for at støtte det primære mål. Medtagelsen af kundevenlighed er i overensstemmelse 
med ånden i Kommissionens forslag. På baggrund af EU's samlede transportforbindelser og 
udviklingen af dets transportsystemer er det af vital betydning også at nævne nye og bedre 
logistiksystemer, som vil bidrage til at forbedre mobiliteten og nedbringe de miljømæssige 
virkninger.

Ændringsforslag 4
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), Hovedlinjer, afsnit 1

Det europæiske transportsystem er en 
særdeles afgørende faktor for Europas 
økonomiske og sociale velstand. Det spiller 
en central rolle for befordringen af 
personer og gods i en lokal, regional, 
national, europæisk og international 
kontekst. Dette tema skal omhandle nogle af 
de aktuelle udfordringer, som er beskrevet i 
hvidbogen om transport, og som drejer sig 
om på den ene side at få transportsystemerne 
til at bidrage mere positivt til 
samfundsudviklingen og konkurrenceevnen i 
et udvidet EU og på den anden side 
minimere transportens negative virkninger 
for miljøet, energiudnyttelsen, sikkerheden 
og folkesundheden.

De europæiske og globale transportsystemer
er en særdeles afgørende faktor for Europas 
økonomiske og sociale velstand. Der er ikke 
blot en betydelig indre transport mellem 
medlemsstaterne og væsentlige 
transportforbindelser til tredjelande, men 
europæiske virksomheder, især inden for 
luft- og søtransport, er dominerende på 
mange områder, selv inden for transport 
mellem tredjelande, når det gælder
transportydelser eller leverancer af 
avanceret materiel. Dette tema skal 
omhandle nogle af de aktuelle udfordringer, 
som er beskrevet i hvidbogen om transport, 
og som drejer sig om på den ene side at få 
transportsystemerne til at bidrage mere 
positivt til samfundsudviklingen og 
konkurrenceevnen i et udvidet EU og på den 
anden side minimere transportens negative 
virkninger for miljøet, energiudnyttelsen, 
sikkerheden og folkesundheden.
Fordelingen af budgettet for 
transportforskning vil afspejle de 
forskellige transportformers økonomiske 
betydning.

Begrundelse

Det er nødvendigt at se den europæiske transportsektor i en global kontekst. Eftersom 
overfladetransport i økonomisk henseende har langt større betydning end lufttransport, bør 
dette endvidere afspejles i fordelingen af budgetmidlerne og i forskningsdagsordenerne. Som 
Kommissionen selv anførte i det generelle forsag til det syvende rammeprogram 
(KOM(2005)0043), tegner overfladetransporten sig for 11 % af EU's BNP og 16 millioner 
beskæftigede, mens lufttransporten kun tegner sig for 2,6 % og 3,1 million beskæftigede.

Ændringsforslag 5
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), Hovedlinjer, afsnit 3

De forskellige teknologiplatforme, der er De forskellige teknologiplatforme, der er 
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etableret på området (ACARE for 
luftfartsteknik og lufttransport, ERRAC for 
banetransport, ERTRAC for vejtransport, 
WATERBORNE for søtransport og sejlads 
ad indre vandveje samt Brint- og 
Brændselsceller), har opstillet langsigtede 
visioner og udarbejdet strategiske 
forskningsdagsordener, som giver nyttige 
input til formuleringen af dette tema og 
imødekommer de politiske 
beslutningstageres behov og samfundets 
forventninger. Udvalgte aspekter af disse 
forskningsdagsordener kan eventuelt danne 
grundlag for fælles teknologiinitiativer.
ERA-NET-aktiviteter kan ligeledes bidrage 
til en tværnational samordning omkring 
specifikke emner inden for 
transportsektoren, og denne mulighed vil 
blive udnyttet, hvor det overhovedet er 
relevant.

etableret på området (ACARE for 
luftfartsteknik og lufttransport, ERRAC for 
banetransport, ERTRAC for vejtransport, 
WATERBORNE for søtransport, sejlads ad 
indre vandveje og maritim teknologi samt 
Brint- og Brændselsceller), har opstillet 
langsigtede visioner og udarbejdet 
strategiske forskningsdagsordener, som 
giver nyttige input til formuleringen af dette 
tema og imødekommer de politiske 
beslutningstageres behov og samfundets 
forventninger. Udvalgte aspekter af disse 
forskningsdagsordener kan eventuelt danne 
grundlag for fælles teknologiinitiativer.
ERA-NET-aktiviteter kan ligeledes bidrage
til en tværnational samordning omkring 
specifikke emner inden for 
transportsektoren, og denne mulighed vil 
blive udnyttet, hvor det overhovedet er 
relevant.

Begrundelse

Europa bør opretholde sit forspring inden for forskning i maritim teknologi.

Ændringsforslag 6
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), Hovedlinjer, afsnit 5

Aktuelle behov for politisk beslutningsstøtte 
samt udvikling, vurdering og 
implementering af nye politikker (f.eks. 
søfartspolitikken) skal tages op inden for og 
på tværs af de forskellige aktiviteter. I disse 
aktiviteter indgår undersøgelser, modeller og 
værktøjer med henblik på strategisk 
overvågning og udarbejdelse af prognoser 
samt behandling af de vigtigste økonomiske, 
sociale, sikkerheds- og miljømæssige 
problemstillinger i relation til transport.
Aktiviteterne vedrørende tværgående emner 
under temaet skal fokusere på specifikke 
transportspørgsmål, f.eks. 
sikkerhedsaspekter som et iboende krav i 
relation til transportsystemet, anvendelse af 
alternative energikilder til transportformål 
og overvågning af transportens 
miljømæssige konsekvenser, herunder 

Aktuelle behov for politisk beslutningsstøtte 
samt udvikling, vurdering og 
implementering af nye politikker (f.eks. 
søfartspolitikken) skal tages op inden for og 
på tværs af de forskellige aktiviteter. I disse 
aktiviteter indgår undersøgelser, modeller og 
værktøjer med henblik på strategisk 
overvågning og udarbejdelse af prognoser 
samt behandling af de vigtigste økonomiske, 
sociale, sikkerheds- og miljømæssige 
problemstillinger i relation til transport.
Aktiviteterne vedrørende tværgående emner 
under temaet skal fokusere på specifikke 
transportspørgsmål, f.eks. 
sikkerhedsaspekter som et iboende krav i 
relation til transportsystemet, anvendelse af 
alternative energikilder til transportformål,
overvågning af transportens miljømæssige 
konsekvenser, herunder klimaændringer, og 
foranstaltninger, der skal mindske de 
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klimaændringer. negative virkninger af vedvarende 
vanskelige geografiske forhold.
Miljøforskning bør omfatte måder at 
undgå, begrænse og optimere trafikken på.
Forskning i miljøspørgsmål bør omfatte 
effektivisering af transport.

Begrundelse

I fortsættelse af ordførerens tekst foreslås det i dette ændringsforslag, at de foranstaltninger, 
der gennemføres under overskriften samarbejde, skal mindske de negative virkninger af 
vedvarende vanskelige geografiske forhold.

Ændringsforslag 7
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), Aktiviteter, Luftfartsteknik og 

lufttransport

Luftfartsteknik og lufttransport Luftfartsteknik og bæredygtig lufttransport

Begrundelse

Overensstemmelse med EF-traktatens artikel 2 og Det Europæiske Råd i Göteborg.

Ændringsforslag 8
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), Aktiviteter, Luftfartsteknik og 

lufttransport, afsnit 4

Større kundetilfredshed og -sikkerhed: Der 
skal foretages et kvantespring med hensyn til 
passagerernes valgmuligheder og mere 
fleksible flyveplaner, samtidig med at 
ulykkesraten nedbringes til en femtedel. Ny 
teknologi skal give et større udvalg af fly-
/motorkonfigurationer lige fra meget store 
fly til ganske små luftfartøjer, og der skal 
ske en øget automatisering i alle led i 
systemet, herunder også i cockpittet. Der 
skal desuden fokuseres på forbedringer af 
passagernes komfort og velbefindende og på 
nye servicetilbud samt aktive og passive 
sikkerhedsforanstaltninger med særlig vægt 
på den menneskelige faktor. Forskningen 
skal også omfatte tilpasning af 
lufthavnsdriften og lufttrafikoperationerne til 
forskellige flytyper samt døgndrift med et 
acceptabelt støjniveau for beboerne omkring 
lufthavnene.

Større kundetilfredshed og -sikkerhed: Der 
skal foretages et kvantespring med hensyn til 
passagerernes valgmuligheder og mere 
fleksible flyveplaner, samtidig med at 
ulykkesraten nedbringes til en femtedel. Ny 
teknologi skal give et større udvalg af fly-
/motorkonfigurationer lige fra meget store 
fly til ganske små luftfartøjer, og der skal 
ske en øget automatisering i alle led i 
systemet, herunder også i cockpittet. Den 
skal samtidig gøre de nationale 
informations- og bookingsystemer 
interoperable hvad angår
transportvirksomheder og transportformer 
på EU-niveau. Der skal desuden fokuseres 
på forbedringer af passagernes komfort og 
velbefindende og på nye servicetilbud samt 
aktive og passive sikkerhedsforanstaltninger 
med særlig vægt på den menneskelige 
faktor. Forskningen skal også omfatte 
tilpasning af lufthavnsdriften og 
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lufttrafikoperationerne til forskellige 
geografiske forhold og flytyper samt 
døgndrift med et acceptabelt støjniveau for 
beboerne omkring lufthavnene.

Begrundelse

Bedre integration af bookingsystemer øger ikke blot tilfredsheden blandt kunderne, men også 
systemets effektivitet som helhed for alle geografiske forhold.

Ændringsforslag 9
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), Aktiviteter, Luftfartsteknik og 

lufttransport, afsnit 5

Øget omkostningseffektivitet: Der skal 
skabes en konkurrencedygtig 
forsyningskæde, som kan halvere 
produktionstiden og nedbringe 
produktudviklings- og driftsomkostningerne, 
hvilket vil resultere i prismæssigt mere 
overkommelig transport for borgerne.
Forskningen skal fokusere på forbedringer i 
hele forretningsprocessen fra design- og 
projekteringsfasen til produktudvikling, 
fremstilling, ibrugtagning og drift, herunder 
også integrering af forsyningskæden. Det 
omfatter bedre simulationsfaciliteter og øget 
automatisering samt teknologi og metoder til 
udvikling af vedligeholdelsesfrie fly, smalle 
fly, lufthavnsdrift og lufttrafikstyring.

Øget omkostningseffektivitet: Der skal 
skabes en konkurrencedygtig 
forsyningskæde, som kan halvere 
produktionstiden og nedbringe 
produktudviklings- og driftsomkostningerne, 
f.eks. ved at udnytte resultaterne af 
SMMART-projektet (System for Mobile 
Maintenance Accessible in Real Time),
hvilket vil resultere i prismæssigt mere 
overkommelig transport for borgerne.
Forskningen skal fokusere på forbedringer i 
hele forretningsprocessen fra design- og 
projekteringsfasen til produktudvikling, 
fremstilling, ibrugtagning og drift, herunder 
også integrering af forsyningskæden. Det 
omfatter bedre simulationsfaciliteter og øget 
automatisering samt teknologi og metoder til 
udvikling af vedligeholdelsesfrie fly, smalle 
fly, lufthavnsdrift og lufttrafikstyring.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at drage fordel af de eventuelle resultater af det sjette 
rammeprogram, som SMMART (System for Mobile Maintenance Accessible in Real Time) 
indgår i. Formålet med SMMART-forskning er at gøre reservedelsforsyningskæden i 
flyindustrien mere effektiv og forkorte den.

Ændringsforslag 10
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), Aktiviteter, Luftfartsteknik og 

lufttransport, afsnit 6

Beskyttelse af fly og passagerer: Det drejer 
sig om at foregribe og forhindre fjendtlige 
handlinger af enhver art, der har til formål at 
påføre de rejsende eller borgerne fysisk 

Beskyttelse af fly og passagerer: Det drejer 
sig om at foregribe og forhindre fjendtlige 
handlinger af enhver art, der har til formål at 
påføre de rejsende eller borgerne fysisk 
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skade, tab af ejendom el.lign. ved ulovlig 
anvendelse af fly. Forskningen skal fokusere 
på de relevante elementer i 
lufttransportsystemet, herunder 
sikkerhedsforanstaltninger i kabine- og 
cockpitdesign, automatisk kontrol og 
landing i tilfælde af uautoriseret anvendelse 
af fly, beskyttelse mod angreb udefra samt 
de sikkerhedsmæssige aspekter af 
forvaltningen af luftrummet og 
lufthavnsdriften.

skade, tab af ejendom el.lign. ved ulovlig 
anvendelse af fly. Forskningen skal fokusere 
på de relevante elementer i 
lufttransportsystemet, herunder 
sikkerhedsforanstaltninger i kabine- og 
cockpitdesign, automatisk kontrol og 
landing i tilfælde af uautoriseret anvendelse 
af fly, beskyttelse mod angreb udefra samt 
de sikkerhedsmæssige aspekter af 
forvaltningen af luftrummet og 
lufthavnsdriften, samt aspekter, der er 
forbundet med fysiske begrænsninger eller 
hårde vejrforhold.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at få så mange områder som muligt ind under den 
fremtidige forskning.

Ændringsforslag 11
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), Aktiviteter, Luftfartsteknik og 

lufttransport, afsnit 7

Banebrydende forskning med sigte på 
morgendagens lufttransport: Det drejer sig 
om at udforske mere gennemgribende, 
miljøeffektive og innovative teknologier, der 
kan give de reelle fremskridt, som er 
nødvendige for lufttransporten i anden 
halvdel af dette århundrede og videre frem.
Forskningen skal fokusere på aspekter som 
nye fremdrifts- og løftekoncepter, nye ideer 
til luftfartøjers indretning, nye 
lufthavnskoncepter, nye metoder inden for 
flyveledelse og trafikstyring samt alternative 
koncepter for driften af 
lufttransportsystemet og dets integrering 
med andre transportformer.

Banebrydende forskning med sigte på 
morgendagens lufttransport: Det drejer sig 
om at udforske mere gennemgribende, 
miljøeffektive og innovative teknologier, der 
kan give de reelle fremskridt, som er 
nødvendige for lufttransporten i anden 
halvdel af dette århundrede og videre frem.
Forskningen skal fokusere på aspekter som 
nye fremdrifts- og løftekoncepter, nye 
design til luftfartøjers indretning, nye 
lufthavnskoncepter, nye metoder inden for 
flyveledelse og trafikstyring samt alternative 
metoder for driften af lufttransportsystemet 
og dets integrering med andre 
transportformer og nye ideer til 
begrænsning af virkningerne af vanskelige
geografiske forhold.

Begrundelse

Fremtidens lufttransport skal tilbyde nye muligheder for at begrænse virkningerne af 
vedvarende vanskelige geografiske forhold i de regioner eller lande, hvor en sådan 
transportform skal anvendes.
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Ændringsforslag 12
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), Aktiviteter, overskriften 

Overfladetransport

Overfladetransport (bane, vej og skib) Bæredygtig overfladetransport (bane, vej og 
skib)

Begrundelse

Overskriften bør ligesom i det sjette rammeprogram indeholde ordet bæredygtig, da 
traktatens artikel 6 forpligter til at integrere bæredygtig udvikling i f.eks. forsknings- og 
transportsektorerne.

Ændringsforslag 13
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), Aktiviteter, Overfladetransport (bane, 

vej og skib), afsnit 1

Grønnere overfladetransport: Det drejer sig 
om at udvikle teknologi og viden til at 
nedbringe forurening (luft, vand og jord) og 
miljøpåvirkninger med hensyn til f.eks. 
klimaændringer, sundhed, biodiversitet og 
støj. Forskningen skal gøre el-drevne tog 
renere og mere energieffektive og fremme 
brugen af alternative brændstoffer, herunder 
brint- og brændselsceller. Aktiviteterne 
omfatter både infrastruktur, køretøjer, skibe 
og komponentteknologier, herunder 
optimering af det samlede system. Forskning 
med specifikt sigte på transport skal omfatte 
strategier for fremstilling, konstruktion, 
drift, vedligeholdelse, reparation, inspektion, 
genbrug og bortskaffelse samt 
redningsoperationer til søs i tilfælde af 
ulykker.

Grønnere overfladetransport: Det drejer sig 
om at forbedre metoderne til beregning af 
eksterne sociale udgifter og miljøudgifter 
og udvikle teknologi og viden til at 
nedbringe forurening (luft, vand og jord) og 
miljøpåvirkninger med hensyn til f.eks. 
klimaændringer, sundhed, biodiversitet og 
støj. Forskningen skal gøre el-drevne tog 
renere og mere energieffektive og fremme 
brugen af alternative brændstoffer, herunder 
brint- og brændselsceller og biomasse.
Aktiviteterne omfatter både infrastruktur, 
køretøjer, skibe og komponentteknologier, 
herunder optimering af det samlede system.
Forskning med specifikt sigte på transport 
skal omfatte strategier for fremstilling, 
konstruktion, drift, vedligeholdelse, 
reparation, inspektion, genbrug og 
bortskaffelse samt redningsoperationer til 
søs i tilfælde af ulykker. Forskningen skal 
skabe basis for mål-/risiko-relateret design 
og dermed forbedring af sikkerhed og 
effektivitet i skibe og offshore-strukturer, 
forbedre anvendelighed og vedligeholdelse 
af skibe og finde nye systemer for sikre 
maritime operationer. Samtidig skal 
miljøbelastningen yderligere reduceres, 
således at der med den forventelige stigende 
søtransport kan sikres en miljømæssigt 
acceptabel udvikling.
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Begrundelse

Beslutningen om det nye Eurovignet 2-direktiv omfatter målsætningen at udvikle metoder til 
beregning af eksterne miljøudgifter og sociale udgifter. Biomasse betragtes som en mulig 
alternativ energikilde for den nærmeste fremtid og kan følgelig ikke udelukkes fra den 
planlagte forskning på fremdriftsområdet. Der er behov for at inkludere maritim forskning i 
grønnere overfladetransport.

Ændringsforslag 14
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), Aktiviteter, Overfladetransport (bane, 

vej og skib), afsnit 2

Fremme af trafikoverflytning og aflastning 
af transportkorridorer: Det drejer sig om at 
udvikle og demonstrere sømløs dør-til-dør-
transport for personer og gods samt 
teknologier til at sikre effektiv 
intermodalitet, også med henblik på at gøre
jernbanetransport mere konkurrencedygtig.
Det omfatter aktiviteter vedrørende 
interoperabilitet og driftsmæssig optimering 
af lokale, regionale, nationale og europæiske 
transportnet, -systemer og -tjenester samt 
intermodal integrering af disse net, systemer 
og tjenester. Aktiviteterne skal tage sigte på 
den bedst mulige udnyttelse af 
infrastrukturen, herunder terminaler og 
specialiserede net, bedre trafik- og 
informationsstyring, bedre logistik for 
godstransporten og større intermodalitet for 
passagerer. Der skal udvikles intelligente 
systemer, nye køretøjs- /skibskoncepter og 
ny teknologi til bl.a. lastning og losning.
Forskning til brug for de politiske 
beslutningstagere omfatter prissætning på 
infrastruktur og beregning af afgifter for 
brug af infrastruktur, vurdering af EU's 
transportpolitiske foranstaltninger og 
politikken og projekterne vedrørende det 
transeuropæiske transportnet.

Fremme af trafikoverflytning og aflastning 
af transportkorridorer: Det drejer sig om at 
udvikle og demonstrere sømløs dør-til-dør-
transport for personer og gods samt 
teknologier til at sikre effektiv 
intermodalitet, også med henblik på at gøre 
jernbanetransport mere konkurrencedygtig.
Det betyder, at der skal udvikles en 
helhedsstrategi med ligevægt mellem 
transportformer, herunder fremme af 
jernbanetransport, transport ad indre 
vandveje og nærskibsfart som alternativer 
til vejtransport og kortdistancelufttransport, 
hvilket også er et af formålene med Marco 
Polo-programmerne. Det omfatter 
aktiviteter vedrørende interoperabilitet og 
driftsmæssig optimering af lokale, regionale, 
nationale og europæiske transportnet, -
systemer og -tjenester samt intermodal 
integrering af disse net, systemer og 
tjenester samt udbygning af erfaringerne
med og yderligere udvikling af det 
europæiske system til styring af 
jernbanetrafik. Aktiviteterne skal tage sigte 
på den bedst mulige udnyttelse af 
infrastrukturen, herunder terminaler og 
specialiserede net, bedre trafik- og 
informationsstyring, bedre logistik for 
godstransporten og større intermodalitet for 
passagerer. Der skal udvikles intelligente 
systemer, nye køretøjs- /skibskoncepter og 
ny teknologi til bl.a. lastning og losning.
Forskning til brug for de politiske 
beslutningstagere omfatter prissætning på 
infrastruktur og beregning af afgifter for 
brug af infrastruktur, vurdering af EU's 
transportpolitiske foranstaltninger og 
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politikken og projekterne vedrørende det 
transeuropæiske transportnet.

Begrundelse

En helhedsstrategi betyder, at transport i et givet område betragtes som ét system, og at
transportbehov i dette område kan dækkes af den transportform, som passer bedst til kundens, 
transportørens og miljøets særlige behov. Forskning kan bidrage til at udvikle teknologier og 
brugerapplikationer med henblik på at nå frem til en sådan helhedsstrategi og derved fremme 
grøn jernbanetransport, indlandsskibsfart og nærskibsfart. ERTMS er vigtigt inden for 
transeuropæiske transportnet. Der skal sideløbende forskes yderligere i standardisering, 
stabilisering og nye erfaringer.

Ændringsforslag 15
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), Aktiviteter, Overfladetransport, afsnit 3

Sikring af bæredygtig trafik i byområder:
Forskningen skal dreje sig om mobiliteten 
for personer og varer med fokus på "næste 
generation af køretøjer" og markedsføringen 
af dem og skal således omfatte alle 
elementer i en ren, energieffektiv, sikker og 
intelligent vejtransport. Forskning i nye 
mobilitetskoncepter, innovative 
organisations- og mobilitetsstyringsplaner 
og kollektiv transport af høj kvalitet skal 
tage sigte på at gøre transportmulighederne 
tilgængelige for alle og sikre en høj grad af 
intermodal integration. Der skal udvikles og 
afprøves innovative strategier for renere 
transport i byerne. Der lægges særlig vægt 
på ikke-forurenende transportformer, 
efterspørgselsstyring, rationalisering af 
individuel transport samt informations- og 
kommunikationsstrategier, -tjenester og -
infrastruktur. Værktøjer til støtte for 
formuleringen og gennemførelsen af 
transportpolitiske tiltag omfatter også 
transportplanlægning og fysisk planlægning.

Sikring af bæredygtig trafik i byområder:
Forskningen skal dreje sig om mobiliteten 
for personer og varer med fokus på "næste 
generation af køretøjer" og markedsføringen 
af dem og skal således omfatte alle 
elementer i en ren, energieffektiv, sikker og 
intelligent vejtransport. Forskning i nye 
mobilitetskoncepter, innovative 
organisations- og mobilitetsstyringsplaner 
og kollektiv transport af høj kvalitet skal 
tage sigte på at gøre transportmulighederne 
tilgængelige for alle og sikre en høj grad af 
intermodal integration. Der skal udvikles og 
afprøves innovative strategier for renere 
transport i byerne. Der lægges særlig vægt 
på ikke-forurenende transportformer, 
efterspørgselsstyring, rationalisering af 
individuel transport samt informations- og 
kommunikationsstrategier, -tjenester og -
infrastruktur. Der vil også blive fokuseret på 
mobilitetens kvalitet og brugertilfredshed 
med særligt henblik på personer med 
nedsat mobilitet og specifikke grupper som 
ældre og kvinder. Værktøjer til støtte for 
formuleringen og gennemførelsen af 
transportpolitiske tiltag omfatter også 
transportplanlægning og fysisk planlægning.

Begrundelse

I lyset af de demografiske ændringer og det europæiske samfunds nye mobilitetsbehov i dag 
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er det vigtigt at forudse smags- og opfattelsesmæssige ændringer hos 
overfladetransportbrugerne (bekvemmelighed, præferencer osv.) Selv om tilgængelighed, 
navnlig for mennesker med nedsat mobilitet, i stadig højere grad anerkendes som vigtig, er 
der behov for mere forskning på området. Der kan lægges særligt vægt på foranstaltninger, 
som også har positive afsmittende virkninger for andre transportbrugere. Lave dørtrin og 
plads til kørestole i busser har f.eks. vist sig også at være til fordel for almindelige brugere 
(lettere adgang, tidsbesparelser ved busstoppesteder, flere måder at udnytte pladsen på).

Ændringsforslag 16
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), Aktiviteter, Overfladetransport, afsnit 5

Styrkelse af konkurrenceevnen: Der satses 
på at forbedre transportindustriernes 
konkurrenceevne, sikre bæredygtige, 
effektive og prismæssigt overkommelige 
transporttjenester og generere nye 
færdigheder og jobmuligheder gennem 
forskning og udvikling. Teknologi til 
avancerede industriprocesser omfatter 
projektering, fremstilling, samling, 
konstruktion og vedligeholdelse og skal tage 
sigte på at nedbringe 
livscyklusomkostningerne og den tid, der 
medgår til udviklingsarbejdet. Der lægges 
vægt på innovative produktkoncepter og 
forbedrede transporttjenester, som afføder 
større tilfredshed hos kunderne. Der skal 
udvikles en ny form for 
produktionstilrettelæggelse, der også 
omfatter styring af forsyningskæden og 
distributionssystemer.

Styrkelse af konkurrenceevnen: Der satses 
på at forbedre transportindustriernes 
konkurrenceevne, sikre bæredygtige, 
effektive og prismæssigt overkommelige 
transporttjenester og generere nye 
færdigheder og jobmuligheder gennem 
forskning og udvikling. Teknologi til 
avancerede industriprocesser omfatter 
projektering, fremstilling, samling, 
konstruktion og vedligeholdelse og skal tage 
sigte på at nedbringe 
livscyklusomkostningerne og den tid, der 
medgår til udviklingsarbejdet. Der lægges 
vægt på innovative produktkoncepter og 
forbedrede transporttjenester, som afføder 
større tilfredshed hos kunderne. Der skal 
udvikles en ny form for 
produktionstilrettelæggelse, der også 
omfatter styring af forsyningskæden og 
distributionssystemer. Forskningen bør 
også fokusere på nye systemer til at 
forbedre effektiviteten og sikre finansiering 
af de transeuropæiske net og andre 
europæiske mobilitets- og transportnet samt 
tilskynde til innovative låneordninger og 
offentlig-private partnerskaber på 
europæisk plan.

Begrundelse

Større konkurrenceevne kan ikke blot nås inden for konstruktion og vedligeholdelse af 
køretøjer, men også inden for nye former for finansiering af infrastruktur.

Ændringsforslag 17
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), Støtte til det europæiske globale 

navigationssatellitsystem (Galileo), afsnit 2
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Udnyttelse af det fulde potentiale: Det drejer 
sig om at fremme øget brug af tjenesterne 
spændende fra åben og kommerciel adgang 
over sikring af menneskeliv til 
eftersøgnings- og redningstjenester samt 
offentligt regulerede tjenester. Der satses 
desuden på godstransportstyringsformål, 
udnyttelse af biprodukttjenester samt 
demonstration af satellitnavigations fordele 
og effektivitet.

Udnyttelse af det fulde potentiale: Det drejer 
sig om at fremme øget brug af tjenesterne 
spændende fra åben og kommerciel adgang, 
særlig i de regioner, der geografisk ligger 
længst væk fra det europæiske fastland,
over sikring af menneskeliv til 
eftersøgnings- og redningstjenester samt 
offentligt regulerede tjenester. Der satses 
desuden på godstransportstyringsformål, 
udnyttelse af biprodukttjenester samt 
demonstration af satellitnavigations fordele 
og effektivitet.

Begrundelse

Anvendelsen af det europæiske globale satellitnavigationssystem (Galileo) i de regioner, der 
geografisk ligger længst væk fra det europæiske fastland, bliver det primære middel til at 
fremme udviklingen af et transportsystem, der effektivt kan klare begrænsningerne i 
forbindelse med visse europæiske regioners geografiske beliggenhed.

Ændringsforslag 18
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), Aktiviteter, Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde er et væsentligt 
element i FTU-aktiviteterne på dette felt, og 
det skal støttes, hvor det er i både industriens 
og de politiske beslutningstageres interesse.
Oplagte generelle emner for specifikke 
aktioner vil være de områder, hvor der 
foreligger en markedsmæssig interesse 
(f.eks. global udvikling af handelen og 
sammenkædning af netværk og tjenester på 
kontinentalt og interkontinentalt plan), hvor 
det er muligt at få adgang til og tilegne sig 
viden og teknologi, der supplerer den 
eksisterende viden i Europa til gensidig 
fordel for de involverede parter, og hvor 
Europa imødekommer globale behov (f.eks. 
i relation til klimaændringer) eller bidrager 
til internationale standarder og globale 
systemer (f.eks. anvendt logistik og 
satellitbaseret navigationsinfrastruktur).

Internationalt samarbejde er et væsentligt 
element i FTU-aktiviteterne på dette felt, og 
det skal støttes, hvor det er i både industriens 
og de politiske beslutningstageres interesse.
Oplagte generelle emner for specifikke 
aktioner vil være de områder, hvor der 
foreligger en markedsmæssig interesse i 
nærheden af eller længere væk fra Europas 
centre (f.eks. global udvikling af handelen 
og sammenkædning af netværk og tjenester 
på kontinentalt og interkontinentalt plan), 
hvor det er muligt at få adgang til og tilegne 
sig viden og teknologi, der supplerer den 
eksisterende viden i Europa til gensidig 
fordel for de involverede parter, og hvor 
Europa imødekommer globale behov (f.eks. 
i relation til klimaændringer) eller bidrager 
til internationale standarder og globale 
systemer (f.eks. anvendt logistik og 
satellitbaseret navigationsinfrastruktur).

Begrundelse

Sproglig præcisering.
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Ændringsforslag 19
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), Dækning af nye behov og uforudsete 

behov for politisk beslutningsstøtte, afsnit 1

Initiativer vedrørende nye behov skal støtte 
forskning, der tager sigte på kritiske 
problemstillinger i relation til fremtidige 
transportsystemer, f.eks. helt nye transport-
og køretøjskoncepter, automatisering, 
mobilitet og organisatoriske aspekter.

Initiativer vedrørende nye behov skal støtte 
forskning, der tager sigte på kritiske 
problemstillinger i relation til fremtidige 
transportsystemer, f.eks. helt nye transport-
og køretøjskoncepter, automatisering, 
mobilitet og organisatoriske aspekter eller
innovativ, bæredygtig europæisk logistik, 
der virker som katalysator for vækst og 
samhørighed.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at tage forskud på det skub, som Kommissionen vil give 
logistik i den nærmeste fremtid, idet man skal huske på, at den europæiske kapacitet skal 
opgraderes og udvides i en sektor, der skal spille en central rolle i rationaliseringen af 
trafikken, energiudnyttelse og miljøvirkning, samtidig med at man går i retning af territorial 
samhørighed og en konkurrencedygtig service til brugerne.

Ændringsforslag 20
Bilag I, tema 7, Transport (inklusive luftfartsteknik), Aktiviteter, Turisme (ny)

Turisme
Forskning i turismens virkninger på 
transporten og virkningerne af ren og 
effektiv transport på bæredygtig udvikling 
af turismen, udvikling af bæredygtig 
turisme uden for stort transportbehov og
innovative koncepter for anvendelse af 
transport i turistsektoren, herunder 
elektronisk booking og integreret billetsalg.

Begrundelse

Da turisme og transport er snævert forbundne, bør der tilføjes forskning i forbindelserne 
mellem de to sektorer. Innovative løsninger, som f.eks. elektronisk booking og integreret 
billetsalg, kan få særlig betydning for turistmarkedet.

Ændringsforslag 21
Bilag II, linie 9

Transport (herunder luftfartsteknik) Transport (herunder luftfartsteknik og 
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maritim teknologi)

Begrundelse

Europa bør opretholde sit forspring inden for forskning i maritim teknologi.

Ændringsforslag 22
Finansieringsoversigt, punkt 3.1, Budgetposter

02 04 01 Rumfart; 02 04 02 Forberedende 
aktion i forbindelse med fremme af Europas 
sikkerhedsforskning; 08 02 01 
Genomforskning og bioteknologi i 
sundhedens tjeneste; 08 05 01 
Fødevarekvalitet og -sikkerhed; 09 04 01 
Informationssamfundets teknologier; 08 03 
01 Nanoteknologi, intelligente materialer, 
nye produktionsprocesser og nyt udstyr; 08 
06 01 01 Bæredygtige energisystemer; 06 06 
02 01 Bæredygtige energisystemer; 08 06 01 
03 Globale miljøændringer og økosystemer;
08 04 01 Luftfart; 08 06 01 02 Bæredygtig 
overflade- og søtransport; 06 06 01 Luftfart 
og rumfart; 06 06 02 02 Bæredygtig 
overflade- og søtransport; 08 07 01 Borgere 
og styreformer i et videnbaseret samfund; 08 
08 01 01 – 06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 -
Underbyggelse af politikker og foregribelse 
af EU's behov inden for videnskab og 
teknologi.

02 04 01 Rumfart; 02 04 02 Forberedende 
aktion i forbindelse med fremme af Europas 
sikkerhedsforskning; 08 02 01 
Genomforskning og bioteknologi i 
sundhedens tjeneste; 08 05 01 
Fødevarekvalitet og -sikkerhed; 09 04 01 
Informationssamfundets teknologier; 08 03 
01 Nanoteknologi, intelligente materialer, 
nye produktionsprocesser og nyt udstyr; 08 
06 01 01 Bæredygtige energisystemer; 06 06 
02 01 Bæredygtige energisystemer; 08 06 01 
03 Globale miljøændringer og økosystemer;
08 04 01 Luftfart; 08 06 01 02 Bæredygtig 
overflade- og søtransport; 06 06 01 Luftfart 
og rumfart; 06 06 02 02 Bæredygtig 
overflade- og søtransport; 06 03 01 
Transeuropæiske transportnet (kun 
Galileo, "anden særaktion"); 08 07 01 
Borgere og styreformer i et videnbaseret 
samfund; 08 08 01 01 – 06 06 03 – 09 04 02 
– 11 05 01 - Underbyggelse af politikker og 
foregribelse af EU's behov inden for 
videnskab og teknologi.

Begrundelse

Tilpasning, der skal tage højde for Rådets beslutning om de nye finansielle overslag.

Ændringsforslag 23
Finansieringsoversigt, punkt 5.3, tema 7

(7) transport (inklusive luftfartsteknik) (7) transport (inklusive luftfartsteknik og 
maritim teknologi), særlig Galileo, Sesar og 
ERTMS

Begrundelse

Tilpasning, der skal tage højde for Rådets beslutning om de nye finansielle overslag.
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Michael Cramer, Arūnas Degutis, Armando Dionisi, Petr Duchoň, 
Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Roland Gewalt, Luis 
de Grandes Pascual, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław 
Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír 
Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Bogusław 
Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Michael Henry Nattrass, 
Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi 
Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Ulrich 
Stockmann, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Zsolt László Becsey, Den Dover, Zita Gurmai, Anne E. Jensen, Jelko 
Kacin, Zita Pleštinská, Rosa Miguélez Ramos, Vladimír Remek, 
Hannu Takkula

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Anna Hedh

Bemærkninger (foreligger kun på ét 
sprog)


