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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

To 7o πρόγραμμα-πλαίσιο: περιγραφή της κατάστασης

Στις 6 Απριλίου 2005 η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο (ΠΠ7) για τις 
δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007 έως 2013).  Στις 11 
Οκτωβρίου 2005 η Επιτροπή TRAN ενέκρινε γνωμοδότηση γι' αυτή την πρόταση, με την 
οποία τροποποιεί το θεματικό τμήμα για τις μεταφορές και την αεροναυτική, την οποία 
διαβίβασε στην Επιτροπή ITRE. Η Επιτροπή ITRE αποφάσισε, υπό το φως της αβεβαιότητας 
των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013, να προηγηθούν της έκθεσής της δύο έγγραφα 
εργασίας τα οποία υποβλήθηκαν τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2005.  Το σχέδιο έκθεσης 
της Επιτροπής ITRE θα υποβληθεί τον Ιανουάριο του 2006. Ο συντάκτης σας πρότεινε στον 
εισηγητή της Επιτροπής ITRE κ. Buzek να συμπεριλάβει όλες τις τροπολογίες της Επιτροπής 
TRAN και να αποφύγει να συμπεριλάβει τροπολογίες που ενδεχομένως συγκρούονται με 
εκείνες της Επιτροπής TRAN.

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή υπέβαλε νέα πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου στις 21 
Σεπτεμβρίου 2005, η οποία αφορά μόνο το ειδικό πρόγραμμα "συνεργασία" για την εκτέλεση 
του 7ου προγράμματος-πλαισίου.  Το πρόγραμμα συνεργασίας είναι το τμήμα του ΠΠ7 που 
προσδιορίζει τους εννέα θεματικούς τομείς έρευνας, ένας εκ των οποίων είναι οι μεταφορές 
και η αεροναυτική.  Η Επιτροπή ITRE θα εκπονήσει ξεχωριστή έκθεση για την πρόταση 
αυτή, για την οποία θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Κοινοβούλιο είναι το μόνο που κλήθηκε 
να γνωμοδοτήσει.

Μεταφορές και αεροναυτική στον πρόγραμμα συνεργασίας:  διαφορές από τη γενική 
πρόταση ΠΠ7

Η πρόταση για το πρόγραμμα συνεργασίας αποτελεί για πολλούς λόγους μια περιγραφή του 
τί έχει ήδη αναφερθεί στη γενική πρόταση για το ΠΠ7.  Όσον αφορά τις μεταφορές και την 
αεροναυτική, η πρόταση ακολουθεί την ίδια δομή, παρουσιάζοντας πρώτα τον στόχο και την 
προσέγγιση, μετά τις δραστηριότητες στην αεροναυτική και τις εναέριες μεταφορές, τις 
χερσαίες μεταφορές και το σύστημα Galileo.

Μπορούν να επισημανθούν οι ακόλουθες διαφορές ή προσθήκες σε σύγκριση με τη γενική 
πρόταση του ΠΠ7:

Στόχος και προσέγγιση:

Έχει προστεθεί στους στόχους η ασφαλέστερη μεταφορά. Η προσέγγιση του προγράμματος 
συνεργασίας χαρακτηρίζεται ως "ολοκληρωμένη", η οποία συνδέει όλους τους τύπους
μεταφοράς. Διαθεματικοί τομείς θα εστιασθούν στις ιδιαιτερότητες του τομέα των 
μεταφορών, όπως στις πτυχές ασφάλειας.  Αντί να γίνεται λόγος για "το καθαρό και ασφαλές 
αυτοκίνητο του μέλλοντος", χρησιμοποιείται γενικότερη φρασεολογία, και συγκεκριμένα 
αναφέρεται "χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας στις εφαρμογές του τομέα των 
μεταφορών" και "περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος". Μεγαλύτερη έμφαση δίδεται στις τεχνολογικές πλατφόρμες και στα 
στρατηγικά τους σχέδια έρευνας, γεγονός που μπορεί να αιτιολογήσει τη δημιουργία κοινών 
τεχνολογικών πρωτοβουλιών.  Δίδεται προσοχή σε δραστηριότητες που αφορούν ιδιαίτερα 
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τις ΜΜΕ και στις αξιολογήσεις των επιπτώσεων.

Δραστηριότητες στον τομέα της αεροναυτικής και των εναέριων μεταφορών:

Προστίθενται ορισμένοι ποσοτικοί στόχοι, όπως η μείωση των εκπομπών (Διοξειδίου του 
άνθρακα ( CO2) και του θορύβου κατά 50%, του Οξειδίου του αζώτου (NOx) κατά 80%), ο 
υποπενταπλασιασμός του ποσοστού ατυχημάτων και η μείωση στο ήμισυ του χρόνου στην 
αγορά για τα νέα προϊόντα. Στα πλαίσια της διασφάλισης της ικανοποίησης και της ασφάλειας 
των πελατών αναφέρεται η έρευνα για την προσαρμογή των αερολιμενικών δραστηριοτήτων 
και των δραστηριοτήτων εναέριας κυκλοφορίας στους διάφορους τύπους οχημάτων και η επί 
εικοσιτετραώρου βάσεως χρησιμοποίηση των αερολιμενικών εγκαταστάσεων σε αποδεκτά 
για τους περιοίκους επίπεδα θορύβου. Για την βελτίωση των χρονικών επιδόσεων η προσοχή 
εστιάζεται στην πρωτοβουλία SESAME.  Όσον αφορά τις αερομεταφορές του μέλλοντος 
προστίθενται ορισμένες νέες αντιλήψεις, όπως οι νέες αρχές σχεδιασμού της πρόωσης  και 
της αναβίβασης και νέες μέθοδοι για την καθοδήγηση και τον έλεγχο αεροσκάφους. 

Δραστηριότητες στις χερσαίες μεταφορές (σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές): 

Τα επεξηγηματικά κείμενα είναι πιο λεπτομερή και δίδεται νέα έμφαση. Επί παραδείγματι, 
γίνεται αναφορά στις κυψέλες καυσίμου (για τις οικολογικές μεταφορές), τις δραστηριότητες 
φόρτωσης και εκφόρτωσης (για την στροφή σε άλλους τρόπους μεταφοράς), τη διαχείριση 
της ζήτησης (για την κινητικότητα σε αστικό περιβάλλον), την ανάλυση του κινδύνου (για 
την τεχνική ασφάλεια και τη φυσική προστασία) και τη μείωση του κόστους του κύκλου ζωής 
(για την ανταγωνιστικότητα).

Δραστηριότητες για το σύστημα Galileo:

Η παράγραφος αυτή ουσιαστικά επεκτείνεται, αναφέροντας όλα τα είδη πιθανών εφαρμογών 
του συστήματος Galileo (χαρτογραφία ή πλοήγηση) και σημαντικές πτυχές που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη (π.χ. άνοιγμα στην εμπορική πρόσβαση ή εξασφάλιση ασφαλούς χρήσης 
μέσω πιστοποίησης).

Άλλες προσθήκες:

Δύο νέες παράγραφοι έχουν προστεθεί: μία που τονίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας 
και μία άλλη που επισημαίνει ότι η έρευνα θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε 
απρόβλεπτες ανάγκες πολιτικής.

Τροπολογίες

Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης αυτής της πρότασης της Επιτροπής για το πρόγραμμα 
συνεργασίας, το Κοινοβούλιο δεν είχε εγκρίνει ακόμη την έκθεσή του για την γενική 
πρόταση ΠΠ7.  Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής δεν λαμβάνει ακόμη ως εκ τούτου υπόψη 
της τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου στη γενική πρόταση. Εφόσον η νέα αυτή πρόταση 
προσεγγίζει τόσο πολύ την προηγούμενη, ο συντάκτης σας προτείνει τροπολογίες ίδιες με 
εκείνες που έγιναν στην γενική πρόταση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (ζ)

(ζ) Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 
αεροναυτικής)

(ζ) Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 
Αεροναυτικής και της Ναυτιλιακής 
Τεχνολογίας) κυρίως Galileo, SESAR και 
ERTMS *·
_____________________
* Το Galileo είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Παγκόσμιας Δορυφορικής Πλοήγησης, το
SESAR είναι Πρόγραμμα Έρευνας Διαχείρισης 
Εναέριας Κυκλοφορίας στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Εναέριο Χώρο- και το ERTMS είναι το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας.

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη οφείλει να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της στην έρευνα για την ναυτιλιακή
τεχνολογία. Προσαρμογή για το Galileo, SESAR και ERTMS προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
απόφαση του Συμβουλίου για τις νέες Δημοσιονομικές Προοπτικές.

Τροπολογία 2
Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Τίτλος

Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 
αεροναυτικής)

Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 
αεροναυτικής και της Ναυτιλιακής 
Τεχνολογίας)), κυρίως Galileo, SESAR και
ERTMS

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη οφείλει να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της στην έρευνα για την ναυτιλιακή
τεχνολογία. Προσαρμογή για το Galileo, SESAR και ERTMS προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
απόφαση του Συμβουλίου για τις νέες Δημοσιονομικές Προοπτικές.

Τροπολογία 3
Παράρτημα Ι, Τμήμα 7, Μεταφορές(συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Στόχος

Με βάση τα τεχνολογικά επιτεύγματα, Σταθερή εξέλιξη των ανταγωνιστικών και
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ανάπτυξη ολοκληρωμένων,
οικολογικότερων, εξυπνότερων και 
ασφαλέστερων πανευρωπαϊκών 
μεταφορικών συστημάτων, προς όφελος 
των πολιτών και της κοινωνίας, με 
σεβασμό των περιβαλλοντικών και των 
φυσικών πόρων· διασφάλιση και 
περαιτέρω ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας και του ηγετικού 
ρόλου που έχουν εξασφαλίσει οι 
ευρωπαϊκές βιομηχανίες στην παγκόσμια 
αγορά.

φιλικών προς τον επιβάτη ευρωπαϊκών
συστημάτων μεταφορών, προς όφελος των 
ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στην παγκόσμια αγορά. Τα 
τεχνολογικά επιτεύγματα, η αειφόρος 
ανάπτυξη, "οικολογικότερων," 
"εξυπνότερων", "φθηνότερων αλλά 
καλύτερων", ασφαλέστερων και πιο 
φιλικών προς τον καταναλωτή
πανευρωπαϊκών και παγκόσμιων 
μεταφορικών και υλικοτεχνικών 
συστημάτων αποτελούν το στόχο του 
Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου στον 
τομέα των μεταφορών και της 
διαχειριστικής υποστήριξης.

Αιτιολόγηση

Πρωταρχικός και πλέον σημαντικός στόχος είναι η ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας και στη
συνέχεια, να καταστεί η έρευνα το μέσο για την επίτευξη του κύριου στόχου. Η συμπερίληψη της 
φιλικότητας προς τον καταναλωτή ευθυγραμμίζεται με το πνεύμα της πρότασης της Επιτροπής. 
Δεδομένου ότι οι γενικές σχέσεις στον τομέα των μεταφορών της ΕΕ και η ανάπτυξη των 
μεταφορικών της συστημάτων, έχει ζωτική σημασία να αναφερθούν επίσης τα νέα και 
βελτιωμένα υλικοτεχνικά συστήματα, τα οποία θα συμβάλλουν τόσο στη βελτίωση της 
κινητικότητας όσο και στη μείωση της επίπτωσης στο περιβάλλον.

Τροπολογία 4
Παράρτημα Ι, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Προσέγγιση, 

παράγραφος 1

Tο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών 
αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής 
οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. 
Διαδραματίζει κύριο ρόλο στη μεταφορά 
ανθρώπων και αγαθών σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές πλαίσιο. Ο εν λόγω θεματικός 
τομέας αφορά ορισμένες από τις 
υφιστάμενες προκλήσεις, όπως 
αναγνωρίζεται στη Λευκή Βίβλο για τις 
μεταφορές, για τη βελτίωση της συμβολής 
των μεταφορικών συστημάτων στην 
κοινωνία και στην ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας εντός της διευρυμένης ΕΕ και 
την παράλληλη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
τις αρνητικές επιπτώσεις και τις συνέπειες 
των μεταφορών σε συνάρτηση με το 

Tο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο σύστημα 
μεταφορών αποτελεί ζωτικό στοιχείο της 
ευρωπαϊκής οικονομικής και κοινωνικής 
ευημερίας. Όχι μόνον υφίσταται 
σημαντικός όγκος εσωτερικών μεταφορών 
μεταξύ κρατών μελών με μεγάλες 
μεταφορικές συνδέσεις με τρίτες χώρες, 
αλλά και ευρωπαϊκές εταιρίες, ιδιαίτερα 
στους τομείς εναέριων και θαλάσσιων 
μεταφορών, κυριαρχούν σε πολλές 
περιοχές, ακόμη και στις μεταφορές 
μεταξύ τρίτων χωρών, είτε από άποψη 
μεταφορικών υπηρεσιών είτε παραδόσεων 
προηγμένου εξοπλισμού. Ο εν λόγω 
θεματικός τομέας αφορά ορισμένες από τις 
υφιστάμενες προκλήσεις, όπως 
αναγνωρίζεται στη Λευκή Βίβλο για τις 
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περιβάλλον, τη χρήση ενέργειας, την 
ασφάλεια και τη δημόσια υγεία.

μεταφορές, για τη βελτίωση της συμβολής 
των μεταφορικών συστημάτων στην 
κοινωνία και στην ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας εντός της διευρυμένης ΕΕ και 
την παράλληλη ευαισθητοποίηση σχετικά με 
τις αρνητικές επιπτώσεις και τις συνέπειες 
των μεταφορών σε συνάρτηση με το 
περιβάλλον, τη χρήση ενέργειας, την 
ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. Η 
κατανομή του προϋπολογισμού για την 
έρευνα στον τομέα των μεταφορών θα 
αντανακλά την οικονομική σημασία των 
διαφόρων τύπων μεταφοράς.

Αιτιολόγηση

Ο τομέας των ευρωπαϊκών μεταφορών θα πρέπει να εξετασθεί σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. 
Επιπλέον, εφόσον οι χερσαίες μεταφορές έχουν από οικονομική άποψη πολύ μεγαλύτερο 
μερίδιο απ' ό,τι οι εναέριες μεταφορές, αυτό θα πρέπει να αντανακλάται στην κατανομή του 
προϋπολογισμού και στο σχέδιο της έρευνας. Όπως η ίδια η Επιτροπή ανέφερε στη γενική 
πρόταση για το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο COM(2005)0043, οι χερσαίες μεταφορές αναλογούν στο 
11% του ΑΕΠ της ΕΕ και απασχολούν 16 εκατομμύρια άτομα ενώ οι εναέριες μεταφορές 
αναλογούν στο 2,6% και απασχολούν 3,1 εκατομμύρια άτομα. 

Τροπολογία 5
Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Προσέγγιση,

παράγραφος 3

Οι διάφορες Τεχνολογικές Πλατφόρμες που 
θεσπίστηκαν στο εν λόγω πεδίο (ACARE 
για την αεροναυτική και τις αερομεταφορές, 
ERRAC για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, 
ERTRAC για τις οδικές μεταφορές, 
WATERBORNE για τις πλωτές μεταφορές, 
το υδρογόνο και τις κυψέλες καυσίμου) 
έχουν εκπονήσει μακροπρόθεσμα οράματα 
και Στρατηγικά Σχέδια Έρευνας (ΣΣΕ), τα 
οποία αποτελούν σημαντικές εισροές για τον 
καθορισμό του εν λόγω θέματος και 
συμπληρώνουν τις ανάγκες των υπευθύνων 
χάραξης πολιτικής και τις προσδοκίες της 
κοινωνίας. Επιλεγμένες πτυχές των 
Στρατηγικών Σχεδίων Έρευνας μπορούν να 
δικαιολογήσουν τη δημιουργία Κοινών 
Τεχνολογικών Πλατφορμών. Οι 
δραστηριότητες ERA-NET δίνουν την 
ευκαιρία για διευκόλυνση του περαιτέρω 
διακρατικού συντονισμού όσον αφορά 

Οι διάφορες Τεχνολογικές Πλατφόρμες που 
θεσπίστηκαν στο εν λόγω πεδίο (ACARE 
για την αεροναυτική και τις αερομεταφορές, 
ERRAC για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, 
ERTRAC για τις οδικές μεταφορές, 
WATERBORNE για τις πλωτές μεταφορές
και την ναυτιλιακή τεχνολογία, το υδρογόνο 
και τις κυψέλες καυσίμου) έχουν εκπονήσει 
μακροπρόθεσμα οράματα και Στρατηγικά 
Σχέδια Έρευνας (ΣΣΕ), τα οποία αποτελούν 
σημαντικές εισροές για τον καθορισμό του 
εν λόγω θέματος και συμπληρώνουν τις 
ανάγκες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής 
και τις προσδοκίες της κοινωνίας. 
Επιλεγμένες πτυχές των Στρατηγικών 
Σχεδίων Έρευνας μπορούν να 
δικαιολογήσουν τη δημιουργία Κοινών 
Τεχνολογικών Πλατφορμών. Οι 
δραστηριότητες ERA-NET δίνουν την 
ευκαιρία για διευκόλυνση του περαιτέρω 
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ειδικά θέματα στο πλαίσιο του τομέα των 
μεταφορών και θα συνεχιστούν όπου αυτό 
κρίνεται σκόπιμο.

διακρατικού συντονισμού όσον αφορά 
ειδικά θέματα στο πλαίσιο του τομέα των 
μεταφορών και θα συνεχιστούν όπου αυτό 
κρίνεται σκόπιμο.

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη οφείλει να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της στην έρευνα για την ναυτιλιακή
τεχνολογία.

Τροπολογία 6
Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Προσέγγιση,

παράγραφος 5

Οι υφιστάμενες πολιτικές ανάγκες, καθώς 
και η ανάπτυξη, η εκτίμηση και η εφαρμογή 
νέων πολιτικών (π.χ. η πολιτική θαλασσίων 
μεταφορών) θα εξεταστούν εντός των 
διαφορετικών τομέων δραστηριοτήτων και 
εγκαρσίως. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται 
μελέτες, μοντέλα και εργαλεία που αφορούν 
τη στρατηγική παρακολούθηση και 
πρόγνωση, καθώς και την ενσωμάτωση της 
γνώσης που αφορά κύρια οικονομικά, 
κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέματα και 
θέματα ασφαλείας στον τομέα των 
μεταφορών. Οι δραστηριότητες που 
υποστηρίζουν διαθεματικούς τομείς θα 
εστιαστούν στις ιδιαιτερότητες του τομέα 
των μεταφορών, π.χ. στις πτυχές ασφαλείας 
ως εγγενούς απαίτησης του συστήματος 
μεταφορών, στη χρήση εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας στις εφαρμογές του τομέα των 
μεταφορών και στην παρακολούθηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος

Οι υφιστάμενες πολιτικές ανάγκες, καθώς 
και η ανάπτυξη, η εκτίμηση και η εφαρμογή 
νέων πολιτικών (π.χ. η πολιτική θαλασσίων 
μεταφορών) θα εξεταστούν εντός των 
διαφορετικών τομέων δραστηριοτήτων και 
εγκαρσίως. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται 
μελέτες, μοντέλα και εργαλεία που αφορούν 
τη στρατηγική παρακολούθηση και 
πρόγνωση, καθώς και την ενσωμάτωση της 
γνώσης που αφορά κύρια οικονομικά, 
κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέματα και 
θέματα ασφαλείας στον τομέα των 
μεταφορών. Οι δραστηριότητες που 
υποστηρίζουν διαθεματικούς τομείς θα 
εστιαστούν στις ιδιαιτερότητες του τομέα 
των μεταφορών, π.χ. στις πτυχές ασφαλείας 
ως εγγενούς απαίτησης του συστήματος 
μεταφορών, στη χρήση εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας στις εφαρμογές του τομέα των 
μεταφορών, στην παρακολούθηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος και σε μέτρα για το 
μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων 
λόγω των μόνιμων γεωγραφικών 
μειονεκτημάτων. Η περιβαλλοντική έρευνα
πρέπει να καλύψει τρόπους για την 
αποτροπή, τη μείωση και την 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης της 
κυκλοφορίας. Η περιβαλλοντική έρευνα
πρέπει να συμπεριλάβει την προώθηση της 
αποτελεσματικότητας των μεταφορών.
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το κείμενο που προτάθηκε από τον συντάκτη, η παρούσα τροπολογία προτείνει ότι
τα μέτρα που θα εφαρμοσθούν στα πλαίσια της συνεργασίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να
μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις από τα μόνιμα γεωγραφικά μειονεκτήματα.

Τροπολογία 7
Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), 

Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Aεροναυτική και αερομεταφορές

Aεροναυτική και αερομεταφορές Aεροναυτική και αειφόρες αερομεταφορές

Αιτιολόγηση

Συμβαδίζει με το Άρθρο 2 ΣΕΕ και το Συμβούλιο Κορυφής του Γκέτεμποργκ.

Τροπολογία 8
Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), 
Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Aεροναυτική και αερομεταφορές, παράγραφος 4

Διασφάλιση της ικανοποίησης και της 
ασφάλειας των πελατών: Επίτευξη ποιοτικού 
άλματος όσον αφορά τις δυνατότητες 
επιλογής των επιβατών και την ευελιξία των 
δρομολογίων, με παράλληλο 
υποπενταπλασιασμό του ποσοστού 
ατυχημάτων. Οι νέες τεχνολογίες θα δώσουν 
τη δυνατότητα μεγαλύτερης επιλογής όσον 
αφορά την κατηγορία 
αεροσκαφών/κινητήρων από αεροσκάφη με 
μεγάλη άτρακτο έως αεροσκάφη μικρού 
μεγέθους, καθώς και τη δυνατότητα 
αυξημένου επιπέδου αυτοματισμού όλων 
των συνιστωσών του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης 
αεροσκάφους. Θα δοθεί επίσης έμφαση στις 
βελτιώσεις με σκοπό την άνεση και την 
ευεξία των επιβατών, στις νέες υπηρεσίες 
και μέτρα ενεργητικής και παθητικής 
ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στο 
ανθρώπινο στοιχείο. Στην έρευνα 
συμπεριλαμβάνεται η προσαρμογή των 
αερολιμενικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων εναέριας κυκλοφορίας 
στους διαφόρους τύπους οχημάτων και η επί 
εικοσιτετραώρου βάσεως χρησιμοποίηση 
των αερολιμενικών εγκαταστάσεων σε 
αποδεκτά για τους περιοίκους επίπεδα 
θορύβου.

Διασφάλιση της ικανοποίησης και της 
ασφάλειας των πελατών: Επίτευξη ποιοτικού 
άλματος όσον αφορά τις δυνατότητες 
επιλογής των επιβατών και την ευελιξία των 
δρομολογίων, με παράλληλο 
υποπενταπλασιασμό του ποσοστού 
ατυχημάτων. Οι νέες τεχνολογίες θα δώσουν 
τη δυνατότητα μεγαλύτερης επιλογής όσον 
αφορά την κατηγορία 
αεροσκαφών/κινητήρων από αεροσκάφη με 
μεγάλη άτρακτο έως αεροσκάφη μικρού 
μεγέθους, καθώς και τη δυνατότητα 
αυξημένου επιπέδου αυτοματισμού όλων 
των συνιστωσών του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης 
αεροσκάφους και θα καταστήσουν τα 
συστήματα εθνικής ενημέρωσης και 
κρατήσεων διαλειτουργικά από άποψη 
μεταφορέων και μέσων σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα. Θα δοθεί επίσης έμφαση στις 
βελτιώσεις με σκοπό την άνεση και την 
ευεξία των επιβατών, στις νέες υπηρεσίες 
και μέτρα ενεργητικής και παθητικής 
ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στο 
ανθρώπινο στοιχείο. Στην έρευνα 
συμπεριλαμβάνεται η προσαρμογή των 
αερολιμενικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων εναέριας κυκλοφορίας στις 
διάφορες γεωγραφικές συνθήκες και στους 
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διαφόρους τύπους οχημάτων και η επί 
εικοσιτετραώρου βάσεως χρησιμοποίηση 
των αερολιμενικών εγκαταστάσεων σε 
αποδεκτά για τους περιοίκους επίπεδα 
θορύβου.

Αιτιολόγηση

Η καλύτερη ενοποίηση των συστημάτων κράτησης θέσεων αυξάνει όχι μόνο την ικανοποίηση 
των πελατών αλλά και την αποτελεσματικότητα του συστήματος στο σύνολό του σε όλες τις
γεωγραφικές συνθήκες.

Τροπολογία 9
Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), 
Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Aεροναυτική και αερομεταφορές, παράγραφος 5

Βελτίωση της αποδοτικότητας ως προς το 
κόστος: προώθηση μιας ανταγωνιστικής 
αλυσίδας εφοδιασμού με δυνατότητα να 
μειωθεί στο ήμισυ ο χρόνος διοχέτευσης 
στην αγορά και να μειωθεί το κόστος 
ανάπτυξης προϊόντων και το λειτουργικό 
κόστος, με αποτέλεσμα πιο προσιτές από 
οικονομική άποψη μεταφορές για τον 
πολίτη. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στη 
βελτίωση του συνόλου της επιχειρηματικής 
διαδικασίας, από τις αρχές σχεδιασμού έως 
την ανάπτυξη του προϊόντος, την κατασκευή 
και τις λειτουργίες εν υπηρεσία, καθώς και 
την ενσωμάτωση της αλυσίδας εφοδιασμού. 
Η έρευνα θα συμπεριλαμβάνει τις 
βελτιωμένες δυνατότητες προσομοίωσης και 
αυτοματισμού, τις τεχνολογίες και τις 
μεθόδους για την κατασκευή αεροσκαφών 
που δεν θα χρήζουν συντήρησης, καθώς και 
τον εξορθολογισμό της εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών και αερολιμένα, και της 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Βελτίωση της αποδοτικότητας ως προς το 
κόστος: προώθηση μιας ανταγωνιστικής 
αλυσίδας εφοδιασμού με δυνατότητα να 
μειωθεί στο ήμισυ ο χρόνος διοχέτευσης 
στην αγορά και να μειωθεί το κόστος 
ανάπτυξης προϊόντων και το λειτουργικό 
κόστος, π.χ. με την εκμετάλλευση των 
αποτελεσμάτων του Συστήματος Κ ινητής 
Συντήρησης Προσβάσιμης σε Πραγματικό 
Χρόνο (SMMART), με αποτέλεσμα πιο 
προσιτές από οικονομική άποψη μεταφορές 
για τον πολίτη. Η έρευνα θα επικεντρωθεί 
στη βελτίωση του συνόλου της 
επιχειρηματικής διαδικασίας, από τις αρχές 
σχεδιασμού έως την ανάπτυξη του 
προϊόντος, την κατασκευή και τις 
λειτουργίες εν υπηρεσία, καθώς και την 
ενσωμάτωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Η 
έρευνα θα συμπεριλαμβάνει τις βελτιωμένες 
δυνατότητες προσομοίωσης και 
αυτοματισμού, τις τεχνολογίες και τις 
μεθόδους για την κατασκευή αεροσκαφών 
που δεν θα χρήζουν συντήρησης, καθώς και 
τον εξορθολογισμό της εκμετάλλευσης 
αεροσκαφών και αερολιμένα, και της 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει ωφέλεια από τα πιθανά επιτεύγματα του 6ου Προγράμματος
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Πλαισίου, τμήμα του οποίου είναι το SMMART - Σύστημα Κινητής Συντήρησης Προσβάσιμης 
σε Πραγματικό Χρόνο. Ο στόχος της έρευνας SMMART είναι να καταστήσει πιο
αποτελεσματική και συντομότερη την αλυσίδα εφοδιασμού ανταλλακτικών στον τομέα των 
αερομεταφορών.

Τροπολογία 10
Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), 
Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Aεροναυτική και αερομεταφορές, παράγραφος 6

Προστασία αεροσκαφών και επιβατών:
πρόληψη κάθε είδους εχθρικής πράξης, η 
οποία προκαλεί τραυματισμό, απώλειες, 
βλάβες ή αναστάτωση στους επιβάτες ή 
στους πολίτες λόγω των επιπτώσεων της 
καταχρηστικής χρήσης αεροσκάφους. Η 
έρευνα θα επικεντρωθεί στα σχετικά 
στοιχεία του συστήματος αερομεταφορών, 
όπου συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα 
ασφαλείας στο θάλαμο επιβατών και ο 
σχεδιασμός του πιλοτηρίου, η αυτόματη 
ανάκτηση του ελέγχου του αεροσκάφους και 
η αυτόματη προσγείωση σε περίπτωση μη 
επιτρεπόμενης χρήσης του αεροσκάφους, η 
προστασία από εξωτερικές επιθέσεις, καθώς 
επίσης και οι πτυχές ασφαλείας της 
διαχείρισης του εναέριου χώρου και της 
εκμετάλλευσης του αερολιμένα.

Προστασία αεροσκαφών και επιβατών:
πρόληψη κάθε είδους εχθρικής πράξης, η 
οποία προκαλεί τραυματισμό, απώλειες, 
βλάβες ή αναστάτωση στους επιβάτες ή 
στους πολίτες λόγω των επιπτώσεων της 
καταχρηστικής χρήσης αεροσκάφους. Η 
έρευνα θα επικεντρωθεί στα σχετικά 
στοιχεία του συστήματος αερομεταφορών, 
όπου συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα 
ασφαλείας στο θάλαμο επιβατών και ο 
σχεδιασμός του πιλοτηρίου, η αυτόματη 
ανάκτηση του ελέγχου του αεροσκάφους και 
η αυτόματη προσγείωση σε περίπτωση μη 
επιτρεπόμενης χρήσης του αεροσκάφους, η 
προστασία από εξωτερικές επιθέσεις, καθώς 
επίσης και οι πτυχές ασφαλείας της 
διαχείρισης του εναέριου χώρου και της 
εκμετάλλευσης του αερολιμένα και πτυχές 
σχετικά με φυσικούς περιορισμούς ή κακές 
καιρικές συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να ενταχθούν όσο το δυνατό περισσότερες περιοχές στην ακτίνα
δράσης της μελλοντικής έρευνας.

Τροπολογία 11
Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), 
Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Aεροναυτική και αερομεταφορές, παράγραφος 7

Πρωτοποριακή έρευνα για τις αερομεταφορές 
του μέλλοντος: διερεύνηση 
ριζοσπαστικότερων, αποδοτικών από 
περιβαλλοντική άποψη και καινοτόμων 
τεχνολογιών που μπορούν να συμβάλουν 
στην πραγμάτωση του άλματος που 
απαιτείται από τις αερομεταφορές στο 
δεύτερο ήμισυ του τρέχοντος αιώνα και 
μετέπειτα. Η έρευνα θα καλύπτει πτυχές 

Πρωτοποριακή έρευνα για τις αερομεταφορές 
του μέλλοντος: διερεύνηση 
ριζοσπαστικότερων, αποδοτικών από 
περιβαλλοντική άποψη και καινοτόμων 
τεχνολογιών που μπορούν να συμβάλουν 
στην πραγμάτωση του άλματος που 
απαιτείται από τις αερομεταφορές στο 
δεύτερο ήμισυ του τρέχοντος αιώνα και 
μετέπειτα. Η έρευνα θα καλύπτει πτυχές 
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όπως οι νέες αρχές σχεδιασμού της πρόωσης 
και της αναβίβασης, οι νέες ιδέες για τον
εσωτερικό χώρο των αεροπορικών 
οχημάτων, οι νέες αρχές σχεδιασμού 
αερολιμένα, οι νέες μέθοδοι για την 
καθοδήγηση και τον έλεγχο αεροσκάφους, 
οι εναλλακτικές λύσεις εκμετάλλευσης του 
συστήματος των αερομεταφορών και 
ενσωμάτωσής του σε άλλους τρόπους 
μεταφορών.

όπως οι νέες αρχές σχεδιασμού της πρόωσης 
και της αναβίβασης, τα νέα σχέδια για τον 
εσωτερικό χώρο των αεροπορικών 
οχημάτων, οι νέες αρχές σχεδιασμού 
αερολιμένα, οι νέες μέθοδοι για την 
καθοδήγηση και τον έλεγχο αεροσκάφους, 
οι εναλλακτικοί τρόποι εκμετάλλευσης του 
συστήματος των αερομεταφορών και 
ενσωμάτωσής του σε άλλους τρόπους 
μεταφορών, και νέες ιδέες που αποσκοπούν 
στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των 
αρνητικών γεωγραφικών περιορισμών.

Αιτιολόγηση

Οι μελλοντικές εναέριες μεταφορές πρέπει να προσφέρουν νέους τρόπους για την
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των μόνιμων γεωγραφικών περιορισμών που υφίστανται στις
περιοχές ή τις χώρες όπου πρέπει να χρησιμοποιηθούν παρόμοιες μεταφορές.

Τροπολογία 12
Παράρτημα Ι, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), 

Δραστηριότητες, Χερσαίες μεταφορές 

Χερσαίες μεταφορές (σιδηροδρομικές, 
οδικές και πλωτές)

Αειφόρες χερσαίες μεταφορές 
(σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές)

Αιτιολόγηση

Όπως και στο 6ο πρόγραμμα-πλαίσιο, ο τίτλος πρέπει να περιλαμβάνει τη λέξη "αειφόρες". Το
άρθρο 6 της Συνθήκης επιβάλλει να ενσωματωθεί η αειφόρος ανάπτυξη στους τομείς π.χ. της 
έρευνας και των μεταφορών.

Τροπολογία 13
Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), 

Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Χερσαίες Μεταφορές (σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές), 
παράγραφος 1

Οικολογικές χερσαίες μεταφορές: ανάπτυξη 
τεχνολογιών και γνώσεων για τη μείωση της 
ρύπανσης (του αέρα, των υδάτων και του 
εδάφους) και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, όπως η αλλαγή του κλίματος, η 
υγεία, η βιοποικιλότητα και ο θόρυβος. Η 
έρευνα θα βελτιώσει την καθαρότητα και 

Οικολογικές χερσαίες μεταφορές: βελτίωση 
των μεθοδολογιών για τον υπολογισμό του 
εξωτερικού κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού κόστους και ανάπτυξη 
τεχνολογιών και γνώσεων για τη μείωση της 
ρύπανσης (του αέρα, των υδάτων και του 
εδάφους) και των περιβαλλοντικών 
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την ενεργειακή αποδοτικότητα των 
συστημάτων πρόωσης και θα προωθήσει τη 
χρήση εναλλακτικών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου και 
των κυψελών καυσίμου. Οι δραστηριότητες 
θα καλύψουν την υποδομή, τα οχήματα, τις 
τεχνολογίες σκαφών και κατασκευαστικών 
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της 
συνολικής βελτιστοποίησης του 
συστήματος. Η έρευνα όσον αφορά τις 
εξελίξεις ειδικά στον τομέα των μεταφορών 
θα συμπεριλαμβάνει τη μεταποίηση, την 
κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη 
συντήρηση, την επισκευή, την επιθεώρηση, 
την ανακύκλωση, τις στρατηγικές του 
τέλους του κύκλου ζωής και τις επεμβάσεις 
στη θάλασσα σε περίπτωση ατυχήματος.

επιπτώσεων, όπως η αλλαγή του κλίματος, η 
υγεία, η βιοποικιλότητα και ο θόρυβος. Η 
έρευνα θα βελτιώσει την καθαρότητα και 
την ενεργειακή αποδοτικότητα των 
συστημάτων πρόωσης και θα προωθήσει τη 
χρήση εναλλακτικών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, των 
κυψελών καυσίμου και της βιομάζας. Οι 
δραστηριότητες θα καλύψουν την υποδομή, 
τα οχήματα, τις τεχνολογίες σκαφών και 
κατασκευαστικών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
βελτιστοποίησης του συστήματος. Η έρευνα 
όσον αφορά τις εξελίξεις ειδικά στον τομέα 
των μεταφορών θα συμπεριλαμβάνει τη 
μεταποίηση, την κατασκευή, την 
εκμετάλλευση, τη συντήρηση, την επισκευή, 
την επιθεώρηση, την ανακύκλωση, τις 
στρατηγικές του τέλους του κύκλου ζωής 
και τις επεμβάσεις στη θάλασσα σε 
περίπτωση ατυχήματος. Η έρευνα θα
δημιουργήσει την βάση για
στοχοθετημένα/ανάλογα του κινδύνου
σχέδια και, ως εκ τούτου, καλύτερη 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε 
πλοία και εξωχώριες δομές, θα βελτιώσει 
την λειτουργικότητα και τη συντήρηση των 
πλοίων και θα προσδιορίσει νέα 
συστήματα διασφάλισης των ναυτιλιακών 
δραστηριοτήτων. Συγχρόνως πρέπει να 
μειωθεί περαιτέρω η περιβαλλοντική 
ρύπανση προκειμένου να διασφαλισθεί ένα 
περιβαλλοντικά αποδεκτό επίπεδο 
ανάπτυξης με προσδοκώμενη αύξηση του 
όγκου της ναυσιπλοΐας.

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για την Οδηγία σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό σήμα 2 περιλαμβάνει το στόχο της
ανάπτυξης μεθοδολογιών για τον υπολογισμό του εξωτερικού περιβαλλοντικού και κοινωνικού
κόστους. Η βιομάζα θεωρείται μια πιθανή πηγή εναλλακτικής ενέργειας για το άμεσο μέλλον
και κατά συνέπεια δεν μπορεί να αποκλεισθεί από την προβλεπόμενη έρευνα στον τομέα
πρόωσης. Επιπλέον είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί η ναυτιλιακή έρευνα στον περιβαλλοντικό
προσανατολισμό των χερσαίων μεταφορών.

Τροπολογία 14
Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), 

Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Χερσαίες μεταφορές (σιδηροδρομικές, οδικές και πλωτές), 
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παράγραφος 2

Ενθάρρυνση της στροφής σε άλλους τρόπους 
μεταφοράς και της αποσυμφόρησης των 
διαδρόμων μεταφορών: ανάπτυξη και 
επίδειξη των αδιάλειπτων μεταφορών 
ατόμων και εμπορευμάτων ‘από πόρτα σε 
πόρτα’, καθώς και τεχνολογίες για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
διατροπικότητας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
της ανταγωνιστικότητας των 
σιδηροδρομικών μεταφορών. Εδώ 
συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες που 
αφορούν τη διαλειτουργικότητα και την 
επιχειρησιακή βελτιστοποίηση των τοπικών, 
περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών, των συστημάτων και 
των υπηρεσιών, καθώς και της διατροπικής 
ενοποίησής τους. Οι δραστηριότητες 
αποσκοπούν στη βέλτιστη χρήση των 
υποδομών, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 
τερματικοί σταθμοί και τα εξειδικευμένα 
δίκτυα, η βελτιωμένη διαχείριση των 
μεταφορών, της κυκλοφορίας και των 
πληροφοριών, η βελτιωμένη επιμελητική 
εμπορευμάτων και η διατροπικότητα από 
πλευράς επιβατών. Θα αναπτυχθούν 
νοήμονα συστήματα, νέες αρχές σχεδιασμού 
οχημάτων/σκαφών και τεχνολογίες στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 
δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσης. 
Στις γνώσεις για τη χάραξη πολιτικής θα 
συμπεριληφθεί η τιμολόγηση και η χρέωση 
της χρήσης των υποδομών, η εκτίμηση των 
μέτρων της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ και 
η πολιτική και τα έργα όσον αφορά τα 
πανευρωπαϊκά δίκτυα.

Ενθάρρυνση της στροφής σε άλλους τρόπους 
μεταφοράς και της αποσυμφόρησης των 
διαδρόμων μεταφορών: ανάπτυξη και 
επίδειξη των αδιάλειπτων μεταφορών 
ατόμων και εμπορευμάτων ‘από πόρτα σε 
πόρτα’, καθώς και τεχνολογίες για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
διατροπικότητας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
της ανταγωνιστικότητας των 
σιδηροδρομικών μεταφορών. Αυτό σημαίνει 
ανάπτυξη "συστήματος ενιαίας 
προσέγγισης" με ισορροπία μεταξύ των 
μέσων μεταφοράς, στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται η προώθηση των 
σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών 
μεταφορών και σύντομων θαλάσσιων 
μεταφορών ως εναλλακτικές λύσεις στις 
οδικές και σύντομες εναέριες μεταφορές, 
που αποτελούν επίσης στόχο των 
προγραμμάτων Marco Polo. Εδώ 
συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες που 
αφορούν τη διαλειτουργικότητα και την 
επιχειρησιακή βελτιστοποίηση των τοπικών, 
περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών, των συστημάτων και 
των υπηρεσιών, καθώς και της διατροπικής 
ενοποίησής τους και η απόκτηση 
περαιτέρω εμπειρίας με την ανάπτυξη και 
αναπτύσσοντας περαιτέρω το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής 
Κυκλοφορίας. Οι δραστηριότητες 
αποσκοπούν στη βέλτιστη χρήση των 
υποδομών, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 
τερματικοί σταθμοί και τα εξειδικευμένα 
δίκτυα, η βελτιωμένη διαχείριση των 
μεταφορών, της κυκλοφορίας και των 
πληροφοριών, η βελτιωμένη επιμελητική 
εμπορευμάτων και η διατροπικότητα από 
πλευράς επιβατών. Θα αναπτυχθούν 
νοήμονα συστήματα, νέες αρχές σχεδιασμού 
οχημάτων/σκαφών και τεχνολογίες στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 
δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσης. 
Στις γνώσεις για τη χάραξη πολιτικής θα 
συμπεριληφθεί η τιμολόγηση και η χρέωση 
της χρήσης των υποδομών, η εκτίμηση των 
μέτρων της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ και 
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η πολιτική και τα έργα όσον αφορά τα 
πανευρωπαϊκά δίκτυα.

Αιτιολόγηση

H "προσέγγιση ενιαίου συστήματος" σημαίνει ότι οι μεταφορές σε ορισμένη περιοχή 
αντιμετωπίζονται ως ένα σύστημα, και οι μεταφορικές ανάγκες στην περιοχή αυτή μπορούν να 
εξυπηρετηθούν από τον τύπο που ταιριάζει καλύτερα στις ειδικές ανάγκες του καταναλωτή, 
προμηθευτή και του περιβάλλοντος. Η έρευνα μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνολογιών 
και εφαρμογών χρήστη για την επίτευξη μιας τέτοιας προσέγγισης, προάγοντας με τον τρόπο 
αυτό τις "οικολογικές" σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές μεταφορές και θαλάσσιες 
μεταφορές μικρών αποστάσεων. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής 
Κυκλοφορίας είναι σημαντικό στα πλαίσια των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών. Πρέπει 
να αναπτυχθεί περαιτέρω συνοδευτική έρευνα για την τυποποίηση, την σταθεροποίηση και 
τις νέες εμπειρίες.  

Τροπολογία 15
Παράρτημα Ι, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), 

Δραστηριότητες, Χερσαίες μεταφορές, παράγραφος 3 

Διασφάλιση της αειφόρου κινητικότητας σε 
αστικό περιβάλλον: επικέντρωση στην 
κινητικότητα ατόμων και εμπορευμάτων στο 
πλαίσιο της έρευνας για το ‘όχημα της 
επόμενης γενιάς’ και της εκμετάλλευσής του 
από την αγορά, συνενώνοντας όλα τα 
στοιχεία για καθαρές, ενεργειακά 
αποδοτικές, ασφαλείς και νοήμονες οδικές 
μεταφορές. Η έρευνα όσον αφορά τις νέες 
λύσεις κινητικότητας, τα καινοτόμα 
οργανωτικά προγράμματα και τα 
προγράμματα διαχείρισης της 
κινητικότητας, και τις υψηλής ποιότητας 
δημόσιες μεταφορές θα αποσκοπεί στη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε όλους τους 
πολίτες και σε υψηλά επίπεδα διατροπικής 
ενοποίησης. Οι καινοτόμες στρατηγικές για 
καθαρές αστικές μεταφορές θα αναπτυχθούν 
και θα υποβληθούν σε δοκιμή. Θα δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στους μη ρυπογόνους 
τρόπους μεταφοράς, στη διαχείριση της 
ζήτησης, στον εξορθολογισμό των ιδιωτικών 
μεταφορών, στις στρατηγικές 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, στις 
υπηρεσίες και στις υποδομές. Στα εργαλεία 
υποστήριξης της ανάπτυξης και της 

Διασφάλιση της αειφόρου κινητικότητας σε 
αστικό περιβάλλον: επικέντρωση στην 
κινητικότητα ατόμων και εμπορευμάτων στο 
πλαίσιο της έρευνας για το ‘όχημα της 
επόμενης γενιάς’ και της εκμετάλλευσής του 
από την αγορά, συνενώνοντας όλα τα 
στοιχεία για καθαρές, ενεργειακά 
αποδοτικές, ασφαλείς και νοήμονες οδικές 
μεταφορές. Η έρευνα όσον αφορά τις νέες 
λύσεις κινητικότητας, τα καινοτόμα 
οργανωτικά προγράμματα και τα 
προγράμματα διαχείρισης της 
κινητικότητας, και τις υψηλής ποιότητας 
δημόσιες μεταφορές θα αποσκοπεί στη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε όλους τους 
πολίτες και σε υψηλά επίπεδα διατροπικής 
ενοποίησης. Οι καινοτόμες στρατηγικές για 
καθαρές αστικές μεταφορές θα αναπτυχθούν 
και θα υποβληθούν σε δοκιμή. Θα δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στους μη ρυπογόνους 
τρόπους μεταφοράς, στη διαχείριση της 
ζήτησης, στον εξορθολογισμό των ιδιωτικών 
μεταφορών, στις στρατηγικές 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, στις 
υπηρεσίες και στις υποδομές. Πρέπει να 
δοθεί προσοχή επίσης στην ποιότητα της 
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εφαρμογής πολιτικής συγκαταλέγεται ο 
σχεδιασμός των μεταφορών και ο 
χωροταξικός σχεδιασμός.

κινητικότητας και στην ικανοποίηση του 
χρήστη, ιδιαίτερα για τα άτομα με 
μειωμένη κινητικότητα και ειδικές ομάδες 
όπως ηλικιωμένα άτομα και γυναίκες. Στα 
εργαλεία υποστήριξης της ανάπτυξης και 
της εφαρμογής πολιτικής συγκαταλέγεται ο 
σχεδιασμός των μεταφορών και ο 
χωροταξικός σχεδιασμός.

Αιτιολόγηση

Υπό το πρίσμα των δημογραφικών αλλαγών και τις νέες ανάγκες κινητικότητας της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας επί του παρόντος, είναι σημαντικό να προβλεφθούν οι αλλαγές στην ευαισθησία και 
την αντίληψη των χρηστών χερσαίων μεταφορών ( άνεση, προτιμήσεις, κ.λπ.).  Μολονότι η 
πρόσβαση, ιδιαίτερα για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, αναγνωρίζεται ολοένα και 
περισσότερο ως σημαντική, είναι απαραίτητη περισσότερη έρευνα για το θέμα αυτό.  Ιδιαίτερη 
προσοχή μπορεί να δοθεί σε μέτρα που έχουν σημαντικές δευτερογενείς συνέπειες σε άλλους 
χρήστες μεταφορών.  Για παράδειγμα, το χαμήλωμα των σκαλοπατιών και η δημιουργία χώρου 
στα λεωφορεία για τις αναπηρικές πολυθρόνες, αποδεικνύεται ευεργετική και για τον κοινό 
χρήστη (ευκολότερη πρόσβαση, κέρδος χρόνου στην στάση του λεωφορείου, πολλαπλή χρήση 
του χώρου).      

Τροπολογία 16
Παράρτημα Ι, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), 

Δραστηριότητες, Χερσαίες μεταφορές, παράγραφος 5 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας:
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου των μεταφορών, διασφαλίζοντας τις 
αειφόρες, αποδοτικές και οικονομικά 
προσιτές μεταφορικές υπηρεσίες και 
δημιουργώντας νέες δεξιότητες και 
ευκαιρίες θέσεων απασχόλησης μέσω της 
έρευνας και της ανάπτυξης. Οι τεχνολογίες 
προηγμένων βιομηχανικών διεργασιών 
συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό, τη 
μεταποίηση, τη συναρμολόγηση, την 
κατασκευή και τη συντήρηση, και 
αποσκοπούν στη μείωση του κόστους του 
κύκλου ζωής και του απαιτούμενου χρόνου 
ανάπτυξης. Θα δοθεί έμφαση στις αρχές 
σχεδιασμού καινοτόμων προϊόντων και στις 
βελτιωμένες μεταφορικές υπηρεσίες, 
διασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη ικανοποίηση 
του καταναλωτή. Θα αναπτυχθεί μια νέα 
οργάνωση της παραγωγής, στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση της 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας:
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου των μεταφορών, διασφαλίζοντας τις 
αειφόρες, αποδοτικές και οικονομικά 
προσιτές μεταφορικές υπηρεσίες και 
δημιουργώντας νέες δεξιότητες και 
ευκαιρίες θέσεων απασχόλησης μέσω της 
έρευνας και της ανάπτυξης. Οι τεχνολογίες 
προηγμένων βιομηχανικών διεργασιών 
συμπεριλαμβάνουν τον σχεδιασμό, τη 
μεταποίηση, τη συναρμολόγηση, την 
κατασκευή και τη συντήρηση, και 
αποσκοπούν στη μείωση του κόστους του 
κύκλου ζωής και του απαιτούμενου χρόνου 
ανάπτυξης. Θα δοθεί έμφαση στις αρχές 
σχεδιασμού καινοτόμων προϊόντων και στις 
βελτιωμένες μεταφορικές υπηρεσίες, 
διασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη ικανοποίηση 
του καταναλωτή. Θα αναπτυχθεί μια νέα 
οργάνωση της παραγωγής, στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση της 
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αλυσίδας εφοδιασμού και τα συστήματα 
διανομής.

αλυσίδας εφοδιασμού και τα συστήματα 
διανομής.

Η έρευνα θα πρέπει επίσης να 
επικεντρωθεί σε νέα συστήματα για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 
την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των 
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και 
άλλων ευρωπαϊκών σχεδίων κινητικότητας 
και σχεδίων στον τομέα των μεταφορών, 
ενθαρρύνοντας τα πρωτοποριακά 
προγράμματα παροχής δανείων και PPP σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην κατασκευή και διατήρηση 
οχημάτων, αλλά και με νέους τρόπους χρηματοδότησης υποδομών.

Τροπολογία 17
Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Υπότιτλος,
Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Παγκόσμιας Δορυφορικής Πλοήγησης (Galileo), 

παράγραφος 2

Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων:
προώθηση της ανάπτυξης με χρήση 
υπηρεσιών που εκτείνονται από την ανοικτή 
έως την εμπορική πρόσβαση, την ασφάλεια 
της ανθρώπινης ζωής έως την “αναζήτηση 
και διάσωση” και την κρατικά ρυθμιζόμενη 
υπηρεσία· εφαρμογές για τη διαχείριση της 
μεταφοράς εμπορευμάτων· αξιοποίηση των 
παράγωγων υπηρεσιών· επίδειξη των 
πλεονεκτημάτων και της αποδοτικότητας 
της δορυφορικής πλοήγησης.

Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων:
προώθηση της ανάπτυξης με χρήση 
υπηρεσιών που εκτείνονται από την ανοικτή 
έως την εμπορική πρόσβαση, ιδιαίτερα στις 
πλέον απομακρυσμένες γεωγραφικά από 
την Ευρωπαϊκή ενδοχώρα  περιοχές, την 
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής έως την 
“αναζήτηση και διάσωση” και την κρατικά 
ρυθμιζόμενη υπηρεσία· εφαρμογές για τη 
διαχείριση της μεταφοράς εμπορευμάτων· 
αξιοποίηση των παράγωγων υπηρεσιών· 
επίδειξη των πλεονεκτημάτων και της 
αποδοτικότητας της δορυφορικής 
πλοήγησης.

Αιτιολόγηση

Η χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Παγκόσμιας Δορυφορικής Πλοήγησης (Galileo) στις
πλέον απομακρυσμένες γεωγραφικά από την ευρωπαϊκή ενδοχώρα περιοχές θα αποτελέσει το
καίριο μέσο για την προώθηση της ανάπτυξης συστήματος μεταφορών ικανού να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τους περιορισμούς που προκύπτουν από την γεωγραφική θέση ορισμένων
ευρωπαϊκών περιοχών.
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Τροπολογία 18
Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), 

Δραστηριότητες, Υπότιτλος, Διεθνής Συνεργασία

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί σημαντική 
συνιστώσα των δραστηριοτήτων ΕΤΑ στο 
εν λόγω πεδίο και θα ενθαρρυνθεί όπου 
υπάρχουν συμφέροντα για τη βιομηχανία 
και τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Οι 
ευρείς θεματικοί τομείς για ειδικές δράσεις 
θα είναι αυτοί για τους οποίους υπάρχει 
ενδιαφέρον στην αγορά (παραδείγματος 
χάριν ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου 
και διασύνδεση δικτύων και υπηρεσιών σε 
ηπειρωτικό και διηπειρωτικό επίπεδο)· 
δυνατότητες πρόσβασης και απόκτησης 
επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων 
συμπληρωματικών ως προς τις σημερινές 
γνώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αμοιβαία 
επωφελών· και τομείς στους οποίους η 
Ευρώπη ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες 
ανάγκες (παραδείγματος χάριν η αλλαγή του 
κλίματος) ή συμβάλλει στα διεθνή πρότυπα 
και στα παγκόσμια συστήματα 
(παραδείγματος χάριν εφαρμοσμένη 
επιμελητική και υποδομή δορυφορικής 
πλοήγησης).

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί σημαντική 
συνιστώσα των δραστηριοτήτων ΕΤΑ στο 
εν λόγω πεδίο και θα ενθαρρυνθεί όπου 
υπάρχουν συμφέροντα για τη βιομηχανία 
και τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Οι 
ευρείς θεματικοί τομείς για ειδικές δράσεις 
θα είναι αυτοί για τους οποίους υπάρχει 
ενδιαφέρον σε παρακείμενη ή πιο 
απομακρυσμένη από το κέντρο της 
Ευρώπης αγορά (παραδείγματος χάριν 
ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και 
διασύνδεση δικτύων και υπηρεσιών σε 
ηπειρωτικό και διηπειρωτικό επίπεδο)· 
δυνατότητες πρόσβασης και απόκτησης 
επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων 
συμπληρωματικών ως προς τις σημερινές 
γνώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αμοιβαία 
επωφελών· και τομείς στους οποίους η 
Ευρώπη ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες 
ανάγκες (παραδείγματος χάριν η αλλαγή του 
κλίματος) ή συμβάλλει στα διεθνή πρότυπα 
και στα παγκόσμια συστήματα 
(παραδείγματος χάριν εφαρμοσμένη 
επιμελητική και υποδομή δορυφορικής 
πλοήγησης).

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διευκρίνιση.

Τροπολογία 19
Παράρτημα I, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), Υπότιτλος,

Νεοεμφανιζόμενες ανάγκες και απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες, παράγραφος 1

Οι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των 
νεοεμφανιζόμενων αναγκών θα 
υποστηρίξουν την έρευνα που 
ανταποκρίνεται σε κρίσιμης σημασίας 
γεγονότα και προκλήσεις των μελλοντικών 
συστημάτων μεταφορών, π.χ. καινοτόμες 

Οι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των 
νεοεμφανιζόμενων αναγκών θα 
υποστηρίξουν την έρευνα που 
ανταποκρίνεται σε κρίσιμης σημασίας 
γεγονότα και προκλήσεις των μελλοντικών 
συστημάτων μεταφορών, π.χ. καινοτόμες 
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αρχές σχεδιασμού μεταφορών και 
οχημάτων, αυτοματισμός, κινητικότητα ή 
οργάνωση.

αρχές σχεδιασμού μεταφορών και 
οχημάτων, αυτοματισμός, κινητικότητα ή 
οργάνωση, καθώς και η έννοια καινοτόμου 
και αειφόρου ευρωπαϊκής διαχειριστικής 
υποστήριξης που λειτουργεί ως καταλύτης 
ανάπτυξης και συνοχής.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί να προβλέψει την ώθηση που θα δώσει η Επιτροπή στην διαχειριστική
υποστήριξη στο άμεσο μέλλον, έχοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή ικανότητα πρέπει να
αναβαθμισθεί και να επεκταθεί σε ένα τομέα με καίριο ρόλο για την ορθολογική οργάνωση της
κυκλοφορίας, την χρήση ενέργειας, και την περιβαλλοντική επίπτωση συμβάλλοντας
ταυτόχρονα στην εδαφική συνοχή και στην ανταγωνιστικότητα της εξυπηρέτησης των χρηστών. 

Τροπολογία 20
Παράρτημα Ι, Τμήμα 7, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής), 

Δραστηριότητες, Τουρισμός (νέα) 

Τουρισμός
Η πραγματοποίηση έρευνας για τις 
συνέπειες του τουρισμού στις μεταφορές 
και τις επιπτώσεις των καθαρών και 
αποτελεσματικών μεταφορών στην 
αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού· η 
ανάπτυξη αειφόρου τουρισμού χωρίς 
υπερβολική ζήτηση στον τομέα των 
μεταφορών· πρωτοποριακά σχέδια για τη 
χρήση των μεταφορών στον τομέα του 
τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων και των 
ηλεκτρονικών κρατήσεων και της 
ενοποιημένης έκδοσης εισιτηρίων.  

Αιτιολόγηση

Εφόσον ο τουρισμός και οι μεταφορές συνδέονται στενά, πρέπει να προστεθεί η έρευνα στις 
συνδέσεις μεταξύ των δύο τομέων. Οι πρωτοποριακές λύσεις, όπως ηλεκτρονικές κρατήσεις και 
οι ενοποιημένες εκδόσεις εισιτηρίων, μπορούν να έχουν ιδιαίτερη σημασία για την τουριστική 
αγορά.

Τροπολογία 21
Παράρτημα II, ένατη γραμμή

Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 
αεροναυτικής)

Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 
αεροναυτικής και της ναυτιλιακής 
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τεχνολογίας)

Αιτιολόγηση

Η Ευρώπη οφείλει να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της στην έρευνα για την ναυτιλιακή
τεχνολογία

Τροπολογία 22
Νομοθετικό Δημοσιονομικό Δελτίο, Τμήμα 3.1. Γραμμές προϋπολογισμού

02 04 01 Διάστημα· 02 04 02 
Προπαρασκευαστική δράση για την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής έρευνας στον 
τομέα της ασφάλειας· 08 02 01 
Γονιδιωματική και βιοτεχνολογία στην 
υπηρεσία της υγείας· 08 05 01 Ποιότητα και 
ασφάλεια τροφίμων· 09 04 01 Τεχνολογίες 
της κοινωνίας της πληροφορίας· 08 03 01 
Νανοτεχνολογίες, νοήμονα υλικά, νέες 
διαδικασίες και διατάξεις παραγωγής· 08 06 
01 01 Αειφόρα συστήματα ενέργειας· 06 06 
02 01 Αειφόρα συστήματα ενέργειας· 08 06
01 03 Παγκόσμια κλιματική μεταβολή και 
οικοσυστήματα· 08 04 01 Aεροναυτική· 08 
06 01 02 Αειφόρες χερσαίες μεταφορές· 06 
06 01 Aεροναυτική και διάστημα· 06 06 02 
02 Αειφόρες χερσαίες μεταφορές· 08 07 01 
Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία 
της γνώσης· 08 08 01 01 – 06 06 03 – 09 04 
02 – 11 05 01 – Υποστήριξη πολιτικών και 
πρόβλεψη επιστημονικών και τεχνολογικών 
αναγκών

02 04 01 Διάστημα· 02 04 02 
Προπαρασκευαστική δράση για την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής έρευνας στον 
τομέα της ασφάλειας· 08 02 01 
Γονιδιωματική και βιοτεχνολογία στην 
υπηρεσία της υγείας· 08 05 01 Ποιότητα και 
ασφάλεια τροφίμων· 09 04 01 Τεχνολογίες 
της κοινωνίας της πληροφορίας· 08 03 01 
Νανοτεχνολογίες, νοήμονα υλικά, νέες 
διαδικασίες και διατάξεις παραγωγής· 08 06 
01 01 Αειφόρα συστήματα ενέργειας· 06 06 
02 01 Αειφόρα συστήματα ενέργειας· 08 06 
01 03 Παγκόσμια κλιματική μεταβολή και 
οικοσυστήματα· 08 04 01 Aεροναυτική· 08 
06 01 02 Αειφόρες χερσαίες μεταφορές· 06 
06 01 Aεροναυτική και διάστημα· 06 06 02 
02 Αειφόρες χερσαίες μεταφορές· 06 03 01
Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (μόνο 
Galileo, "δεύτερη ειδική δράση")· 08 07 01 
Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία 
της γνώσης· 08 08 01 01 – 06 06 03 – 09 04 
02 – 11 05 01 – Υποστήριξη πολιτικών και 
πρόβλεψη επιστημονικών και τεχνολογικών 
αναγκών

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Συμβουλίου για τις νέες 
Δημοσιονομικές Προοπτικές.

Τροπολογία 23
Νομοθετικό Δημοσιονομικό Δελτίο, Τμήμα 5.3, στοιχείο 7

(7) Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της (7) Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της 
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αεροναυτικής) αεροναυτικής και της ναυτιλιακής 
τεχνολογίας), κυρίως Galileo, SESAR και 
ERTMS 

Αιτιολόγηση
Προσαρμογή για το Galileo, SESAR και ERTMS προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση του 
Συμβουλίου για τις νέες Δημοσιονομικές Προοπτικές. Η Ευρώπη οφείλει να διατηρήσει την 
πρωτοκαθεδρία της στην έρευνα για την ναυτιλιακή τεχνολογία.
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