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LÜHISELGITUS

7. raamprogramm: olukord

6. aprillil 2005 esitas komisjon ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 
mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse 
seitsmendat raamprogrammi (7RP) (2007–2013). 11. oktoobril 2005 võttis TRAN-komisjon 
antud ettepaneku kohta vastu arvamuse, tehes muudatusi transpordi ja lennunduse ossa, 
arvamus edastati ITRE-komisjonile. ITRE-komisjon oli muuhulgas finantsperspektiiviga 
2007–2013 seotud ebakindlust arvestades otsustanud koostada enne raportit kaks 
töödokumenti, mis esitati juunis ja oktoobris 2005. ITRE raporti projekt esitatakse 2006. aasta 
jaanuaris. Koostaja on soovitanud ITRE raportöörile hr Buzekile lisada kõik TRANi 
muudatusettepanekud ja hoiduda selliste muudatusettepanekute arvestamisest, mis võiksid 
TRAN-komisjoni omadega vastuollu minna.

Vahepeal, 21. septembril 2005 esitas komisjon uue nõukogu otsuse ettepaneku, mis käsitleb 
vaid 7RP eriprogrammi „Koostöö“. Programm „Koostöö“ on 7RP osa, mis määrab kindlaks 
üheksa temaatilist teadusuuringute valdkonda, millest üks on transport ja lennundus. ITRE-
komisjon koostab selle ettepaneku kohta eraldi raporti, mille osas tuleks teadmiseks võtta, et 
parlamendiga ainult konsulteeritakse.

Transport ja lennundus programmis „Koostöö“: erinevused 7RP üldisest ettepanekust

Programmi „Koostöö“ ettepanek on mitmeti täpsustus selle kohta, mida 7RP üldises 
ettepanekus juba mainiti. Kuna asjaga on seotud transport ja lennundus, siis järgitakse 
ettepanekus sama struktuuri, tuues esiteks ära eesmärgi ja lähenemisviisi, seejärel tegevused 
lennunduses ja õhutranspordis, pinnatranspordis ning Galileo puhul.

Ära võib märkida järgmised erinevused või täiendused võrreldes 7RP üldise ettepanekuga:

Eesmärk ja lähenemisviis:
Eesmärkide hulka on lisatud ohutum transport. Programmi „Koostöö“ iseloomustatakse kui 
„integreeritud“ programmi, mis seob kõiki transpordi liike. Valdkondadevahelised 
temaatilised küsimused keskenduvad kindlatele transporti puudutavatele küsimustele nagu 
ohutus. „Puhastest ja ohututest tuleviku sõidukitest“ rääkimise asemel kasutatakse üldisemat 
sõnastust „alternatiivsed energiaallikad transpordis“ ja „keskkonnamõjud... sealhulgas 
kliimamuutus“. Suuremat rõhku pannakse tehnoloogiaplatvormide tööle ja nende 
strateegilistele uurimisprogrammidele, mis võiks õigustada tehnoloogiaalaste ühisalgatuste 
tegemist. Tähelepanu pööratakse tegevusele, millel on VKEde jaoks eriline tähtsus, ja 
ekspertiisidele.

Tegevus lennunduse ja õhutranspordi alal:
Lisatud on mõned kvantitatiivsed sihtmärgid, nagu heitkoguste vähendamine (CO2 ja müra 
50%, NOx-heitmeid 80% võrra), õnnetuste arvu viiekordne vähendamine ja uute toodete 
turulejõudmise aja vähendamine poole võrra. Klientide rahulolu ja turvalisuse tagamise all 
mainitakse uuringuid lennujaama ja lennuliikluse tegevuse kohandamiseks erinevat liiki 
sõidukitega ja 24-tunnist kasutust vastuvõetava ühenduse mürataseme juures. Aja kokkuhoiu 
suurendamiseks keskendutakse algatusele SESAME. Tuleviku õhutranspordist rääkides, 
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lisatud on mõned uued kontseptsioonid, näiteks nagu uued tõuke- ja tõstekontseptsioonid ning 
uued lennukite juhendamise meetodid.

Tegevus pinnatranspordi alal (raudtee-, maantee- ja veetransport):
Selgitavad tekstid on üksikasjalikumad ja lisatud on uusi rõhuasetusi. Näiteks on mainitud 
kütuseelemente (säästvamaks muutmise jaoks), peale- ja mahalaadimist (ümbersuunamise 
jaoks), nõudluse juhtimist (linna liikuvuse jaoks), riskianalüüsi (ohutuse ja turvalisuse jaoks) 
ja elutsükli maksumuse kahandamist (konkurentsivõime jaoks).

Tegevus Galileo alal:
Seda lõiku on oluliselt pikendatud, mainides kõikvõimalikke Galileo süsteemi rakendusi (nt 
kartograafia või navigatsioon) ja tähtsate aspektide arvesse võtmist (nt kaubandusliku 
juurdepääsu võimaldamine või ohutu kasutuse tagamine sertifitseerimisega).

Muud täiendused:
Lisatud on kaks uut alapealkirja: üks rõhutamaks rahvusvahelise koostöö olulisust ja teine, 
millega märgitakse, et teadusuuringud peaks olema suutelised vastama ettenägematutele 
poliitilistele vajadustele.

Muudatusettepanekud

Komisjoni programmi „Koostöö“ ettepaneku esitamise ajaks ei olnud parlament veel raportit 
7RP üldise ettepaneku kohta vastu võtnud. Seetõttu ei võta komisjoni ettepanek (veel) arvesse 
parlamendi muudatusettepanekuid üldise ettepaneku kohta. Kuna uus ettepanek on eelmisega 
väga sarnane, teeb arvamuse koostaja muudatusettepanekud, mis sarnanevad üldisele 
ettepanekule tehtutega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 2 lõike 1 punkt g

(g) Transport (sealhulgas lennundus); (g) transport (sealhulgas lennundus ja 
meretehnoloogia), eriti Galileo, SESAR ja 
ERTMS *;
_____________________
* Galileo on Euroopa 
satelliitnavigatsiooniprogramm, SESAR on ühtse 
Euroopa taeva ATMi teadusuuringute programm ja
ERTMS on Euroopa raudteeliikluse 
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juhtimissüsteem.

Selgitus

Euroopa peaks säilitama juhtiva koha meretehnoloogia uurimistöö alal. Galileo, SESARi ja 
ERTMSi osas: muudatus võtmaks arvesse nõukogu otsust uue finantsperspektiivi kohta.

Muudatusettepanek 2
I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), pealkiri

Transport (sealhulgas lennundus) Transport (sealhulgas lennundus ja 
meretehnoloogia), eriti Galileo, SESAR ja 
ERTMS

Selgitus

Euroopa peaks säilitama juhtiva koha meretehnoloogia uurimistöö alal. Galileo, SESARi ja 
ERTMSi osas: muudatus võtmaks arvesse nõukogu otsust uue finantsperspektiivi kohta.

Muudatusettepanek 3
I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), eesmärk

Arendada tehnoloogiliste edusammude 
alusel välja keskkonnasäästlikum, arukam ja
turvalisem kogu Euroopat hõlmav 
integreeritud transpordisüsteem, mis teeniks 
kodanike ja ühiskonna huve ning oleks 
säästev keskkonna ja loodusressursside 
suhtes; tugevdada Euroopa 
majandussektorite olemasolevat 
konkurentsivõimet ja juhtivat positsiooni 
ülemaailmsel turul ning neid edasi 
arendada.

Konkurentsivõimeliste ja reisijasõbralike 
alaliste Euroopa transpordisüsteemide 
loomine Euroopa kodanike ja maailmaturu 
tööstuste hüvanguks. Tehnoloogilised 
edusammud, säästev areng,
keskkonnasäästlikum, arukam, „odavam aga 
parem", turvalisem ja kliendisõbralikum 
kogu Euroopat hõlmav transpordi- ja 
logistikasüsteem on seitsmenda 
raamprogrammi eesmärk transpordi- ja 
logistikasektoris.

Selgitus

Esmane ja kõige olulisem eesmärk on luua konkurents ja järgmisena tuleks paika panna 
uurimistöö taust peamise eesmärgi toetamise vahendina. Kliendisõbralikkuse lisamine on 
kooskõlas komisjoni ettepaneku mõttega. ELi üleilmseid transpordisuhteid ja 
transpordisüsteemide arengut arvestades on oluline mainida ka uusi ja täiendatud 
logistikasüsteeme, mis aitavad parandada liikuvust ja vähendada mõjusid keskkonnale.

Muudatusettepanek 4
I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), lähenemisviis, esimene lõik

Euroopa transpordisüsteem on Euroopa 
majanduse ja sotsiaalse heaolu elutähtis 

Euroopa ja üleilmsed transpordisüsteemid
on Euroopa majanduse ja sotsiaalse heaolu 
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element. See etendab tähtsat osa inimeste ja 
kaupade kohalikel, regionaalsetel, 
riigisisestel, üleeuroopalistel ja 
rahvusvahelistel vedudel. Kõnealuse teema 
puhul keskendutakse teatavatele 
olemasolevatele transpordipoliitikat 
käsitlevas valges raamatus märgitud 
ülesannetele, mis on seotud panuse 
tõhustamisega, mida transpordisüsteemid 
annavad ühiskonnale ja tööstuse 
konkurentsivõimelisusesse laienenud 
Euroopa Liidus, kusjuures peetakse silmas 
transpordi negatiivsete mõjude ja 
tagajärgede minimeerimist keskkonna, 
energiakasutuse, turvalisuse ja rahva tervise 
aspektist.

elutähtis element. Lisaks sisetranspordi 
mahule liikmesriikide vahel suurte 
transpordiühenduste kaudu kolmandate 
riikidega, on märkimisväärne ka asjaolu, et 
Euroopa ettevõtted, eelkõige õhu- ja 
meretranspordi sektorites, on valitsevad 
paljudes valdkondades, isegi seoses 
transpordiga kolmandate riikide vahel kas 
transporditeenuste või kõrgtehnoloogiliste 
seadmete tarne osas. Kõnealuse teema 
puhul keskendutakse teatavatele 
olemasolevatele transpordipoliitikat 
käsitlevas valges raamatus märgitud 
ülesannetele, mis on seotud panuse 
tõhustamisega, mida transpordisüsteemid 
annavad ühiskonnale ja tööstuse 
konkurentsivõimelisusesse laienenud 
Euroopa Liidus, kusjuures peetakse silmas 
transpordi negatiivsete mõjude ja 
tagajärgede minimeerimist keskkonna, 
energiakasutuse, turvalisuse ja rahva tervise 
aspektist. Eelarve ümberjaotamine 
transpordi teadusuuringuteks peegeldab 
erinevate transpordiliikide olulisust.

Selgitus

See rõhutab vajadust vaadelda Euroopa transpordisektorit globaalses kontekstis. Lisaks, 
kuna pinnatranspordi osa majanduses on palju suurem kui õhutranspordil, siis peaks see 
kajastuma ka eelarve ümberjaotamises ja teadusuuringute programmides. Nagu komisjon ise 
seitsmenda raamprogrammi üldises ettepanekus KOM(2005)0043 märkis, moodustab 
pinnatransport 11% ELi SKTst ning annab tööd 16 miljonile inimesele, õhutranspordi 
näitajad on vastavalt vaid 2,6% ja 3,1 miljonit.

Muudatusettepanek 5

I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), lähenemisviis, kolmas lõik

Mitmesugused selles valdkonnas 
väljatöötatud tehnoloogilised platvormid 
(ACARE lennunduse ja õhutranspordi 
puhul, ERRAC raudteetranspordi puhul, 
ERTRAC autotranspordi puhul, 
WATERBORNE veetranspordi puhul, 
vesinik ja kütuseelemendid) on võimaldanud 
välja töötada pikaajalisi perspektiive ja 
strateegiliste teadusuuringute programme, 
mis aitavad määratleda kõnealust teemat 

Mitmesugused selles valdkonnas 
väljatöötatud tehnoloogilised platvormid 
(ACARE lennunduse ja õhutranspordi 
puhul, ERRAC raudteetranspordi puhul, 
ERTRAC autotranspordi puhul, 
WATERBORNE veetranspordi ja 
meretehnoloogia puhul, vesinik ja 
kütuseelemendid) on võimaldanud välja 
töötada pikaajalisi perspektiive ja 
strateegiliste teadusuuringute programme, 
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ning täiendavad poliitikakujundajate 
vajadusi ja ühiskonna ootusi. Strateegiliste 
teadusuuringute programmide valitud 
aspektid võivad õigustada ühiste 
tehnoloogiaalgatuste väljatöötamist. 
Euroopa teadusruumi võrgustiku tegevus 
annab võimaluse hõlbustada 
transpordisektori eriteemade edasist 
riikidevahelist kooskõlastamist ning seda 
tegevust tuleb vajaduse korral jätkata.

mis aitavad määratleda kõnealust teemat 
ning täiendavad poliitikakujundajate 
vajadusi ja ühiskonna ootusi. Strateegiliste 
teadusuuringute programmide valitud 
aspektid võivad õigustada ühiste 
tehnoloogiaalgatuste väljatöötamist. 
Euroopa teadusruumi võrgustiku tegevus 
annab võimaluse hõlbustada 
transpordisektori eriteemade edasist 
riikidevahelist kooskõlastamist ning seda 
tegevust tuleb vajaduse korral jätkata.

Selgitus

Euroopa peaks säilitama juhtiva koha meretehnoloogia uurimistöö alal.

Muudatusettepanek 6

I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), lähenemisviis, viies lõik

Olemasolev poliitika vajab ka uute 
poliitikate (nt merepoliitika) arendamist, 
hindamist ja rakendamist ning sellega tuleb 
tegelda nii erinevates tegevussuundades kui 
nende suundade vahealadel. Need tööd 
hõlmavad uuringuid, mudeleid ja vahendeid, 
mille puhul tegeletakse strateegilise 
järelevalve ja prognoosimisega ning 
integreeritud teadmistega peamistes 
transpordi majandus-, sotsiaal-, ohutus- ja 
keskkonnaküsimustes. Tegevused, mis 
toetavad valdkondadevahelisi teemasid, 
keskenduvad transpordi eriküsimustele, 
näiteks ohutuse aspektidele kui 
transpordisüsteemi põhimõtteline nõue, 
alternatiivsete energiaallikate rakendamisele 
transpordis ja transpordi keskkonnamõjude, 
kaasa arvatud kliimamuutuste seire.

Olemasolev poliitika vajab ka uute 
poliitikate (nt merepoliitika) arendamist, 
hindamist ja rakendamist ning sellega tuleb 
tegelda nii erinevates tegevussuundades kui 
nende suundade vahealadel. Need tööd 
hõlmavad uuringuid, mudeleid ja vahendeid, 
mille puhul tegeletakse strateegilise 
järelevalve ja prognoosimisega ning 
integreeritud teadmistega peamistes 
transpordi majandus-, sotsiaal-, ohutus- ja 
keskkonnaküsimustes. Tegevused, mis 
toetavad valdkondadevahelisi teemasid, 
keskenduvad transpordi eriküsimustele, 
näiteks ohutuse aspektidele kui 
transpordisüsteemi põhimõtteline nõue, 
alternatiivsete energiaallikate rakendamisele 
transpordis; transpordi keskkonnamõjude, 
kaasa arvatud kliimamuutuste seire; ja 
meetmed vähendamaks kahjulikku mõju, 
mis tuleneb alalistest geograafilistest 
piirangutest. Keskkonnaalased 
teadusuuringud peaksid hõlmama liikluse 
vältimise, vähendamise ja optimeerimise 
viise. Keskkonnaalased teadusuuringud 
peaksid hõlmama transpordi tõhususe 
suurendamist.
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Selgitus

Lähtudes koostaja ettepanekust, pakub käesolev muudatusettepanek välja, et koostöö 
pealkirja all järgitavad meetmed peaksid olema sellised, mis vähendavad kahjulikku mõju, 
mis tuleneb alalistest geograafilistest piirangutest.

Muudatusettepanek 7

I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), tegevus, alajaotus lennundus ja õhutransport,

Lennundus ja õhutransport Lennundus ja säästev õhutransport

Selgitus

Kooskõlas EÜ asutamislepingu artikliga 2 ja Euroopa Ülemkogu Göteborgi kohtumisega.

Muudatusettepanek 8

I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), tegevus, alajaotus lennundus ja õhutransport, 
neljas lõik

Reisijate valikuvõimaluste ja lennugraafiku 
paindlikkuse hüppeline suurendamine, 
samas kui õnnetusjuhtumite sagedust 
püütakse vähendada viiekordselt. Uued 
tehnoloogiad võimaldavad 
õhusõidukite/mootorite kuju suuremat 
valikut alates laia kerega sõidukitest kuni 
väikesõidukiteni ja kõikide süsteemi 
elementide (sealhulgas juhtimiselemendid) 
kõrget automatiseerimistaset. Keskendutakse 
ka reisijate mugavuse ja heaolu
parandamisele, uutele teenustele ning 
aktiivsetele ja passiivsetele 
ohutusmeetmetele, rõhutades eelkõige 
inimtegurit. Teadusuuringud hõlmavad 
lennuvälja ja lennuliikluse operatsioonide 
kohandamist eri liiki sõidukitele ja selle 
24tunnilist kasutamist vastuvõetaval 
antropogeense müra tasemel.

Reisijate valikuvõimaluste ja lennugraafiku 
paindlikkuse hüppeline suurendamine, 
samas kui õnnetusjuhtumite sagedust 
püütakse vähendada viiekordselt. Uued 
tehnoloogiad võimaldavad 
õhusõidukite/mootorite kuju suuremat 
valikut alates laia kerega sõidukitest kuni 
väikesõidukiteni ja kõikide süsteemi 
elementide (sealhulgas juhtimiselemendid) 
kõrget automatiseerimistaset ning 
muudavad riiklikud teabe- ja 
broneerimissüsteemid ristkasutatavaks 
lennujaama käitajate ja õhusõidukiliikide 
vahel üleeuroopalisel tasandil.
Keskendutakse ka reisijate mugavuse ja 
heaolu parandamisele, uutele teenustele ning 
aktiivsetele ja passiivsetele 
ohutusmeetmetele, rõhutades eelkõige 
inimtegurit. Teadusuuringud hõlmavad 
lennuvälja ja lennuliikluse operatsioonide 
kohandamist erinevatele geograafilistele 
tingimustele ja eri liiki sõidukitele ja selle 
24tunnilist kasutamist vastuvõetaval 
antropogeense müra tasemel.

Selgitus

Reserveerimissüsteemide parem integreerimine kasvatab klientide rahulolu ja tõstab ka 
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süsteemi kui terviku tõhusust kõigi geograafiliste tingimuste korral.

Muudatusettepanek 9

I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), tegevus, alajaotus lennundus ja õhutransport, 
viies lõik

Tasuvuse parandamine.
Konkurentsivõimelise turustusahela 
edendamine, mis võimaldab poole võrra 
vähendada kaupade turule toomise aega ning 
alandada tootearenduse ja tegevuskulusid, 
mille tulemusena muutub transport 
kodanikele taskukohasemaks.
Teadusuuringutes keskendutakse kogu 
äritegevuse tõhustamisele alates 
ideekavandist kuni tootearenduse, 
valmistamise ja ettevõttesiseste 
operatsioonideni, sealhulgas turustusahela 
integreerimine. See hõlmab 
modelleerimisvõimaluste ja 
automatiseerimise täiustamist, tehnoloogiaid 
ja meetodeid, mis võimaldavad valmistada 
nullhooldusega ja ökonoomseid 
õhusõidukeid, ning lennuvälja ja 
lennuliikluse haldustegevust.

Tasuvuse parandamine.
Konkurentsivõimelise turustusahela 
edendamine, mis võimaldab poole võrra 
vähendada kaupade turule toomise aega ning 
alandada tootearenduse ja tegevuskulusid, 
näiteks reaalajas kättesaadava mobiilse 
hoolduse süsteemi (SMMART) projekti 
tulemuste abil, mille tulemusena muutub 
transport kodanikele taskukohasemaks. 
Teadusuuringutes keskendutakse kogu 
äritegevuse tõhustamisele alates 
ideekavandist kuni tootearenduse, 
valmistamise ja ettevõttesiseste 
operatsioonideni, sealhulgas turustusahela 
integreerimine. See hõlmab 
modelleerimisvõimaluste ja 
automatiseerimise täiustamist, tehnoloogiaid
ja meetodeid, mis võimaldavad valmistada 
nullhooldusega ja ökonoomseid 
õhusõidukeid, ning lennuvälja ja 
lennuliikluse haldustegevust.

Selgitus

Soovitakse saada kasu 6. raamprogrammi võimalikest saavutustest, millest osa moodustab 
SMMART – reaalajas kättesaadava mobiilse hoolduse süsteem. SMMART uurimistöö eesmärk 
on muuta tõhusamaks ja lühendada varuosade turustusahelat lennundustööstuses.

Muudatusettepanek 10

I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), tegevus, alajaotus lennundus ja õhutransport, 
kuues lõik

Õhusõiduki ja reisijate turvamine. Mistahes 
vaenuliku tegevuse tõkestamine, kui selle 
tegevuse eesmärk on vigastada või 
kahjustada reisijaid või kodanikke või 
katkestada reis õhusõiduki väärkasutamise 
teel. Teadusuuringutes keskendutakse 
õhutranspordi süsteemide asjakohastele 
elementidele, kaasa arvatud turvameetmed 
salongi ja piloodikabiini projekteerimisel, 

Õhusõiduki ja reisijate turvamine. Mistahes 
vaenuliku tegevuse tõkestamine, kui selle 
tegevuse eesmärk on vigastada või 
kahjustada reisijaid või kodanikke või 
katkestada reis õhusõiduki väärkasutamise 
teel. Teadusuuringutes keskendutakse 
õhutranspordi süsteemide asjakohastele 
elementidele, kaasa arvatud turvameetmed 
salongi ja piloodikabiini projekteerimisel, 
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automaatjuhtimine ja -maandamine 
õhusõiduki lubamatu kasutamise juhtumil, 
kaitse välise ründe juhtumil, 
õhuruumihalduse ja 
lennuväljaoperatsioonide turbeaspektid.

automaatjuhtimine ja -maandamine 
õhusõiduki lubamatu kasutamise juhtumil, 
kaitse välise ründe juhtumil, 
õhuruumihalduse ja 
lennuväljaoperatsioonide turbeaspektid ning 
füüsiliste piirangute või karmide 
ilmastikuoludega seotud aspektid.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on koondada võimalikult palju valdkondi tulevase teadustöö 
käsitlusalasse.

Muudatusettepanek 11

I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), tegevus, alajaotus lennundus ja õhutransport, 
seitsmes lõik

Tee rajamine tulevasele õhutranspordile. 
Radikaalsete ökoloogiliselt tõhusate 
uuenduslike tehnoloogiate väljaselgitamine, 
mis võivad soodustada etapiviisilisi 
muudatusi, mis on vajalikud käesoleva 
sajandi teise poole ja kaugema tuleviku 
õhusõidukite loomiseks. Teadusuuringud 
käsitlevad selliseid aspekte nagu uued 
jõuseadme- ja tõstekontseptsioonid, uued 
õhusõidukite interjööri ideed, uued 
lennuväljakontseptsioonid, uued õhusõiduki 
navigeerimise ja juhtimise meetodid, 
alternatiivsed kontseptsioonid, mis 
käsitlevad õhutranspordi süsteemi tööd ja 
selle integreerimist muude
transpordiliikidega.

Tee rajamine tulevasele õhutranspordile. 
Radikaalsete ökoloogiliselt tõhusate 
uuenduslike tehnoloogiate väljaselgitamine, 
mis võivad soodustada etapiviisilisi 
muudatusi, mis on vajalikud käesoleva 
sajandi teise poole ja kaugema tuleviku 
õhusõidukite loomiseks. Teadusuuringud 
käsitlevad selliseid aspekte nagu uued 
jõuseadme- ja tõstekontseptsioonid, uued 
õhusõidukite interjööri kujundused, uued 
lennuväljakontseptsioonid, uued õhusõiduki 
navigeerimise ja juhtimise meetodid, 
alternatiivsed kontseptsioonid, mis 
käsitlevad õhutranspordi süsteemi tööd ja 
selle integreerimist muude 
transpordiliikidega, ning uued ideed, mille 
eesmärgiks on vähendada kahjulike 
geograafiliste piirangute mõju.

Selgitus

Tuleviku õhutransport peab pakkuma uusi viise vähendamaks mõju, mis tuleneb 
olemasolevatest alalistest geograafilistest piirangutest piirkondades ja riikides, kus sellise 
transpordi kasutamine on ette nähtud.

Muudatusettepanek 12
I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), tegevus, alajaotus pinnatransport

Pinnatransport (raudtee-, maantee- ja 
veetransport)

Säästev pinnatransport (raudtee-, maantee-
ja veetransport)



AD\603354ET.doc 11/19 PE 367.652v02-00

ET

Selgitus

Sarnaselt 6RPga peaks alalõigus kajastuma sõna „säästev“, kuna EÜ asutamisleping 
kohustab kaasama säästvat arengut nt uurimis- ja transpordisektorisse.

Muudatusettepanek 13

I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), tegevus, alajaotus pinnatransport (raudtee-, 
maantee- ja veetransport), esimene lõik

Pinnatranspordi keskkonnasäästlikuks 
muutmine: Tehnoloogiate ja teadmiste 
arendamine, mis võimaldavad vähendada 
õhu, vee ja pinnase saastamist ja 
keskkonnamõjusid, nagu kliimamuutused, 
mõju tervisele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele ning müra. Uuringute 
tulemusena parandatakse jõuseadmete 
ökoloogilist puhtust ja energiatõhusust ning 
edendatakse alternatiivsete kütuste 
kasutamist, kaasa arvatud vesinik ja
kütuseelemendid. Tegevus hõlmab 
infrastruktuuri, sõidukeid, laevu ja 
komponenttehnoloogiaid, sealhulgas kogu 
süsteemi optimeerimine.
Transpordispetsiifilised arendusuuringud 
hõlmavad tootmist, ehitamist, 
tööoperatsioone, hooldust, remonti, 
kontrolli, ringlussevõttu, olelustsükli lõpu 
strateegiaid ja sekkumist merel 
õnnetusjuhtumi puhul. 

Pinnatranspordi keskkonnasäästlikuks 
muutmine: Väliste sotsiaal- ja 
keskkonnakulude arvutamise metoodikate 
parandamine ning tehnoloogiate ja 
teadmiste arendamine, mis võimaldavad 
vähendada õhu, vee ja pinnase saastamist ja 
keskkonnamõjusid, nagu kliimamuutused, 
mõju tervisele ja bioloogilisele 
mitmekesisusele ning müra. Uuringute 
tulemusena parandatakse jõuseadmete 
ökoloogilist puhtust ja energiatõhusust ning 
edendatakse alternatiivsete kütuste 
kasutamist, kaasa arvatud vesinik,
kütuseelemendid ja biomass. Tegevus 
hõlmab infrastruktuuri, sõidukeid, laevu ja 
komponenttehnoloogiaid, sealhulgas kogu 
süsteemi optimeerimine.
Transpordispetsiifilised arendusuuringud 
hõlmavad tootmist, ehitamist, 
tööoperatsioone, hooldust, remonti, 
kontrolli, ringlussevõttu, olelustsükli lõpu 
strateegiaid ja sekkumist merel 
õnnetusjuhtumi puhul. Uurimistöö loob 
aluse sihipäraseks/ohtusid arvestavaks 
projekteerimiseks ja seega suuremaks 
turvalisuseks ja tõhususeks laevadel ja 
meres paiknevatel struktuuridel, parandab 
laevade toimivust ja hooldust ning 
määratleb uusi süsteeme meresõitude 
turvaliseks muutmiseks. Samal ajal peab 
täiendavalt vähendama keskkonnareostust, 
et kindlustada keskkondlikult vastuvõetava 
arengutaseme tagamine meretranspordi 
mahu oodatava suurenemise korral.

Selgitus

Otsus uue Eurovignette 2 direktiivi kohta hõlmab metodoloogiate arendamise eesmärki 
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väliste keskkondlike ja sotsiaalsete kulude arvutamiseks. Biomass peetakse võimalikuks 
alternatiivse energia allikaks lähitulevikus ja seetõttu ei saa seda kavandatavast uurimistööst 
kütuste valdkonnas välja jätta. Merendusalane uurimistöö on vaja kaasata 
maismaatranspordi ökoloogiliselt säästvamaks muutmisesse.

Muudatusettepanek 14

I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), tegevus, alajaotus pinnatransport (raudtee-, 
maantee- ja veetransport), teine lõik

Ümbersuunamise julgem kasutamine ja 
transpordikoridoride ummistumise 
vähendamine. Katkestusteta ukselt-uksele 
inimeste ja kaupade veo arendamine ja 
tutvustamine ning tõhusate 
ühendveotehnoloogiate väljatöötamine, 
sealjuures raudteetranspordi 
konkurentsivõimet arvestades. Siia kuuluvad 
tegevused, mis on seotud Euroopa kohalike, 
regionaalsete ja siseriiklike 
transpordivõrgustike, süsteemide ja 
teenistuste koostalitlusvõimelisuse ning töö 
optimeerimisega ja nende veoliikidevahelise 
integreerimisega. Tegevuse eesmärk on 
infrastruktuuri (sealhulgas terminalid ja 
spetsialiseeritud võrgustikud) optimaalne 
kasutamine, tõhustatud transpordi, liikluse ja 
informatsiooni haldamine, tõhusam 
kaubalogistika ja reisijate ühendvedu. 
Arendatakse välja arukad süsteemid ning 
uued sõiduki- ja/või laevakontseptsioonid 
ning tehnoloogiad, kaasa arvatud uued 
peale- ja mahalaadimisoperatsioonid. 
Poliitikakujundajatele mõeldud teadmised 
hõlmavad infrastruktuuri hinnakujundust ja 
maksustamist, Euroopa Liidu 
transpordimeetmete hindamist, ning 
üleeuroopalist võrgustikku käsitlevat 
poliitikat ja projekte. 

Ümbersuunamise julgem kasutamine ja 
transpordikoridoride ummistumise 
vähendamine. Katkestusteta ukselt-uksele 
inimeste ja kaupade veo arendamine ja 
tutvustamine ning tõhusate 
ühendveotehnoloogiate väljatöötamine, 
sealjuures raudteetranspordi 
konkurentsivõimet arvestades. See tähendab 
“ühesüsteemse lähenemise” 
väljakujundamist tasakaaluga 
transpordiliikide vahel, mis hõlmab 
raudtee-, siseveeteetranspordi ja lähisõitude 
edendamist alternatiividena maantee- ja 
lühiajalisele õhutranspordile, mis kuulub 
ka Marco Polo programmide eesmärkide 
hulka. Siia kuuluvad tegevused, mis on 
seotud Euroopa kohalike, regionaalsete ja 
siseriiklike transpordivõrgustike, süsteemide 
ja teenistuste koostalitlusvõimelisuse ning 
töö optimeerimisega ja nende 
veoliikidevahelise integreerimisega ning 
täiendavate kogemuste saamisega Euroopa 
raudteeliikluse juhtimissüsteemis ja selle 
edasiarendamisega. Tegevuse eesmärk on 
infrastruktuuri (sealhulgas terminalid ja 
spetsialiseeritud võrgustikud) optimaalne 
kasutamine, tõhustatud transpordi, liikluse ja 
informatsiooni haldamine, tõhusam 
kaubalogistika ja reisijate ühendvedu. 
Arendatakse välja arukad süsteemid ning 
uued sõiduki- ja/või laevakontseptsioonid 
ning tehnoloogiad, kaasa arvatud uued 
peale- ja mahalaadimisoperatsioonid. 
Poliitikakujundajatele mõeldud teadmised 
hõlmavad infrastruktuuri hinnakujundust ja 
maksustamist, Euroopa Liidu 
transpordimeetmete hindamist, ning 
üleeuroopalist võrgustikku käsitlevat 
poliitikat ja projekte. 
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Selgitus

„Ühe süsteemi lähenemisviis“ tähendab, et transporti vaadeldakse kindlates valdkondades 
ühe süsteemina ja selle valdkonna transpordivajadusi saab rahuldada sellisel viisi, mis kõige 
paremini vastab klientide, pakkujate ja keskkonna erivajadustele. Teadusuuringud saavad 
aidata arendada tehnoloogiaid ja rakendusi sellise lähenemisviisini jõudmiseks, edendades 
sellega „rohelist“ raud- ja siseveeteede ning lähisõitude transporti. ERTMS on TEN-Tde 
puhul oluline. Tuleks arendada täiendavat kaasnevat uurimistööd standardiseerimise, 
stabiliseerimise ja uute kogemuste kohta.

Muudatusettepanek 15
I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), tegevus, alajaotus pinnatransport, kolmas lõik

Säästva liikluse tagamine linnades. 
Keskendutakse inimeste ja kaupade 
liikuvusele, kusjuures uuritakse uue 
põlvkonna sõidukeid ja nende turuleviimist, 
milles ühendatakse kõik energiatõhusa puhta 
ohutu ja mõistliku autotranspordi elemendid. 
Uute liikluskontseptsioonide, 
organisatsiooni ja liikluse haldamise 
uuenduslike kavade ja kõrgekvaliteedilise 
ühistranspordi alaste teadusuuringute 
eesmärk on tagada juurdepääs kõikidele 
transpordiliikidele ja saavutada 
transpordiliikide integreerimise kõrge tase. 
Arendatakse ja katsetatakse uuenduslikke 
puhta linnatranspordi strateegiaid. Eelkõige 
pööratakse tähelepanu keskkonda 
mittesaastavatele transpordimudelitele, 
energiatarbe reguleerimisele, eratranspordi 
ratsionaliseerimisele ning teabe- ja 
kommunikatsioonistrateegiatele, teenustele 
ja infrastruktuuridele. Poliitika 
kujundamisele ja rakendamisele 
kaasaaitavate abinõude hulka kuulub 
transpordi ja maakasutuse planeerimine.

Säästva liikluse tagamine linnades. 
Keskendutakse inimeste ja kaupade 
liikuvusele, kusjuures uuritakse uue 
põlvkonna sõidukeid ja nende turuleviimist, 
milles ühendatakse kõik energiatõhusa puhta 
ohutu ja mõistliku autotranspordi elemendid. 
Uute liikluskontseptsioonide, 
organisatsiooni ja liikluse haldamise 
uuenduslike kavade ja kõrgekvaliteedilise 
ühistranspordi alaste teadusuuringute 
eesmärk on tagada juurdepääs kõikidele 
transpordiliikidele ja saavutada 
transpordiliikide integreerimise kõrge tase. 
Arendatakse ja katsetatakse uuenduslikke 
puhta linnatranspordi strateegiaid. Eelkõige 
pööratakse tähelepanu keskkonda 
mittesaastavatele transpordimudelitele, 
energiatarbe reguleerimisele, eratranspordi 
ratsionaliseerimisele ning teabe- ja 
kommunikatsioonistrateegiatele, teenustele 
ja infrastruktuuridele. Rõhku asetatakse ka 
liikuvuse kvaliteedile ja kasutajate 
rahulolule, eelkõige piiratud liikuvusega 
isikute ja teatud rühmade puhul, nagu 
vanemad inimesed ja naised. Poliitika 
kujundamisele ja rakendamisele 
kaasaaitavate abinõude hulka kuulub 
transpordi ja maakasutuse planeerimine. 

Selgitus

Tänaste demograafiliste muutuste ja Euroopa ühiskonna uute liikumisvajaduste taustal on 
oluline näha ette muutusi pinnatranspordi kasutajate tundlikkuses ja arusaamades (mugavus, 
eelistused, jne). Kuigi juurdepääsetavust, eriti piiratud liikuvusega isikutele peetakse üha 
olulisemaks, on vajadus rohkemate teadusuuringute järele selles vallas. Eritähelepanu saab 
pöörata meetmetele, millel on positiivne mõju ka teistele transpordi kasutajatele. Näiteks 
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ukselävede madalamaks tegemine ja bussidesse ratastoolide jaoks ruumi tegemine on kasulik 
ka tavakasutajale (lihtsam juurdepääs, aja võitmine bussipeatuses, ruumi mitmeotstarbeline 
kasutamine).

Muudatusettepanek 16
I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), tegevus, alajaotus pinnatransport, viies lõik

Konkurentsivõime suurendamine. 
Transpordisektori konkurentsivõime 
suurendamine, säästvate, tõhusate ja 
taskukohaste transporditeenuste tagamine ja 
uute kutsealade ja töövõimaluste loomine 
uurimis- ja arendustegevuse abil. Täiustatud 
tööstusprotsesside tehnoloogiad hõlmavad 
projekteerimist, tootmist, koostamist, 
ehitamist ja hooldamist ning nende puhul on 
eesmärk olelustsükli maksumuse ja 
arendusaja vähendamine. Rõhutatakse 
uuenduslikke tootekontseptsioone ja 
paremaid transporditeenuseid, mis tagavad 
kliendi suurema rahulolu. Arendatakse välja 
uus tootmisorganisatsioon, sealhulgas 
turustusahela halduse ja müügi süsteemid.

Konkurentsivõime suurendamine.
Transpordisektori konkurentsivõime 
suurendamine, säästvate, tõhusate ja 
taskukohaste transporditeenuste tagamine ja 
uute kutsealade ja töövõimaluste loomine 
uurimis- ja arendustegevuse abil. Täiustatud 
tööstusprotsesside tehnoloogiad hõlmavad 
projekteerimist, tootmist, koostamist, 
ehitamist ja hooldamist ning nende puhul on 
eesmärk olelustsükli maksumuse ja 
arendusaja vähendamine. Rõhutatakse 
uuenduslikke tootekontseptsioone ja 
paremaid transporditeenuseid, mis tagavad 
kliendi suurema rahulolu. Arendatakse välja 
uus tootmisorganisatsioon, sealhulgas 
turustusahela halduse ja müügi süsteemid. 
Teadusuuringud peaksid keskenduma ka 
uutele süsteemidele, mis parandaksid 
üleeuroopaliste võrkude ja teiste Euroopa 
liikuvus- ning transpordiprojektide 
tõhusust ja tagaksid nende rahastamise, 
julgustama uuenduslikke laenuskeeme ja 
avaliku ning erasektori partnerlusprojekte 
Euroopa tasandil.

Selgitus

Konkurentsivõime parandamine ei ole võimalik ainult sõidukite konstrueerimise ja hoolduse, 
vaid ka infrastruktuuri uute rahastamisviiside juures.

Muudatusettepanek 17

I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), alajaotus Euroopa globaalse 
satelliitnavigatsiooni süsteemi (Galileo) toetamine, teine lõik

Kogu potentsiaali kasutamine. 
Teenusekasutuse soodustamine, sealhulgas 
vaba juurdepääsuga teenused, äri eesmärgil 
juurdepääsetavad teenused, teenused inimelu 
ohutuse tagamiseks, teenused otsingu ja 

Kogu potentsiaali kasutamine. 
Teenusekasutuse soodustamine, sealhulgas 
vaba juurdepääsuga teenused, äri eesmärgil 
juurdepääsetavad teenused, eelkõige 
Euroopa mandrist geograafiliselt kõige 
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päästetööde eesmärgil ja avalikud 
reguleeritavad teenused; kaubavedude 
juhtimine; kõrvalteenuste kasutamine; 
satelliitnavigatsiooni kasu ja efektiivsuse 
demonstreerimine.

kaugemal asuvates piirkondades, teenused 
inimelu ohutuse tagamiseks, teenused 
otsingu ja päästetööde eesmärgil ja avalikud 
reguleeritavad teenused; kaubavedude 
juhtimine; kõrvalteenuste kasutamine; 
satelliitnavigatsiooni kasu ja efektiivsuse 
demonstreerimine.

Selgitus

Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemi (Galileo) kasutamine Euroopa mandrist 
geograafiliselt kõige kaugemates piirkondades on peamine vahend sellise transpordisüsteemi 
väljakujundamise edendamiseks, mis on suuteline tulema tõhusalt toime teatud Euroopa 
piirkondade geograafilisest asukohast tulenevate piirangutega.

Muudatusettepanek 18

I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), tegevus, alajaotus rahvusvaheline koostöö

Rahvusvaheline koostöö on kõnealuse 
valdkonna teadusuuringute ja tehnoloogia 
arenduse oluline komponent ning seda 
soodustatakse, kui sellest on huvitatud 
asjakohane majandussektor ja 
poliitikakujundajad. Turu huvi olemasolu 
korral võib koostöö hõlmata eri tegevustele 
vastavat laia teemaderingi (näiteks 
ülemaailmse turu areng ning võrgustike ja 
teenuste ühendamine kontinendi ja 
kontinentide vahelisel tasemel); vastastikku 
kasulikke võimalusi hinnata ja omandada 
teadust ja tehnoloogiat, mis täiendab 
olemasolevaid Euroopa teadmisi; ja kui 
Euroopa arvestab ülemaailmseid huve (nt 
kliimamuutused) või aitab kaasa 
rahvusvaheliste standardite ja globaalsete 
süsteemide arendamisele (nt 
rakenduslogistika ja satelliitnavigatsiooni 
infrastruktuur).

Rahvusvaheline koostöö on kõnealuse 
valdkonna teadusuuringute ja tehnoloogia 
arenduse oluline komponent ning seda 
soodustatakse, kui sellest on huvitatud 
asjakohane majandussektor ja 
poliitikakujundajad. Turu huvi olemasolu 
korral Euroopa keskmega külgnevates või 
sellest kaugemal asuvates piirkondades 
võib koostöö hõlmata eri tegevustele 
vastavat laia teemaderingi (näiteks 
ülemaailmse turu areng ning võrgustike ja 
teenuste ühendamine kontinendi ja 
kontinentide vahelisel tasemel); vastastikku 
kasulikke võimalusi hinnata ja omandada 
teadust ja tehnoloogiat, mis täiendab 
olemasolevaid Euroopa teadmisi; ja kui 
Euroopa arvestab ülemaailmseid huve (nt 
kliimamuutused) või aitab kaasa 
rahvusvaheliste standardite ja globaalsete 
süsteemide arendamisele (nt 
rakenduslogistika ja satelliitnavigatsiooni 
infrastruktuur).

Selgitus

Keeleline täpsustus.

Muudatusettepanek 19

I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), tegevus, alajaotus esilekerkivad vajadused ja 
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ettenägematud poliitikast tulenevad vajadused, esimene lõik

Uute vajaduste kohased algatused toetavad 
uuringuid, mis vastavad tuleviku 
transpordisüsteemidega seotud kriitilistele 
juhtumitele ja ülesannetele, näiteks uued 
transpordi- ja sõidukikontseptsioonid, 
automatiseerimine, liikuvus ja 
organisatsioon.

Uute vajaduste kohased algatused toetavad 
uuringuid, mis vastavad tuleviku 
transpordisüsteemidega seotud kriitilistele 
juhtumitele ja ülesannetele, näiteks uued 
transpordi- ja sõidukikontseptsioonid, 
automatiseerimine, liikuvus ja 
organisatsioon, või innovatiivse, 
jätkusuutliku Euroopa logistika 
kontseptsioon toimimaks kasvu ja 
ühtekuuluvuse katalüsaatorina. 

Selgitus

Nähes ette tõuget, mis komisjon lähitulevikus logistikale annab, pidades silmas, et Euroopa 
suutlikkust tuleb ajakohastada ja laiendada sektoris, mis mängib võtmerolli liikluse 
ratsionaliseerimise, energiakasutuse ja keskkonnamõjude valdkondades soodustades 
territoriaalset ühtekuuluvust ja konkurentsivõimelist teenust kasutajatele.

Muudatusettepanek 20
I lisa 7. osa, transport (sealhulgas lennundus), tegevus, alajaotus turism (uus)

Turism
Teadusuuringute läbiviimine, et selgitada 
turismi mõju transpordile ja puhta ning 
efektiivse transpordi mõju turismi säästvale 
arengule; säästva turismi arendamine ilma 
ülemäärase nõudluseta transpordi järele; 
uuenduslikud kontseptsioonid transpordi 
kasutamiseks turismisektoris, sealhulgas 
elektroonilised reserveeringud ja 
integreeritud piletimüük.

Selgitus

Kuna turism ja transport on tihedalt seotud, tuleks lisada teadusuuringud nende kahe sektori 
seotuse kohta. Uuenduslikud lahendused, nagu elektrooniline reserveeringute tegemine ja 
integreeritud piletimüük võivad turismisektori jaoks eriti olulised olla.

Muudatusettepanek 21
II lisa, 9. rida

Transport (sealhulgas lennundus) Transport (sealhulgas lennundus ja 
meretehnoloogia)
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Selgitus

Euroopa peaks säilitama juhtiva koha meretehnoloogia uurimistöö alal.

Muudatusettepanek 22
Finantsselgitus, jaotis 3.1. Eelarveread

02 04 01 Kosmos; 02 04 02 Ettevalmistavad 
meetmed Euroopa julgeolekualaste 
uuringute edendamiseks; 08 02 01 
Tervishoiualane genoomika ja 
biotehnoloogia; 08 05 01 Toidu kvaliteet ja -
ohutus; 09 04 01 Infoühiskonna 
tehnoloogiad; 08 03 01 Nanotehnoloogia, 
arukad materjalid, uued tootmisprotsessid ja 
-vahendid; 08 06 01 01 Säästvad 
energiasüsteemid; 08 06 02 01 Säästvad 
energiasüsteemid; 08 06 01 03 
Ülemaailmsed kliimamuutused ja 
ökosüsteemid; 08 04 01 Lennundus; 08 06 
01 02 Säästev maismaa- ja meretransport; 06 
06 01 Lennundus ja kosmoseuuringud; 06 06 
02 02 Säästev maismaa- ja meretransport; 08 
07 01 Kodanikud ja valitsemine 
teadmistepõhises ühiskonnas; 08 08 01 01 –
06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 –
Tegevussuundade toetamine ja eeldatavate 
teaduslike ja tehnoloogiliste vajaduste 
rahuldamine.

02 04 01 Kosmos; 02 04 02 Ettevalmistavad 
meetmed Euroopa julgeolekualaste 
uuringute edendamiseks; 08 02 01 
Tervishoiualane genoomika ja 
biotehnoloogia; 08 05 01 Toidu kvaliteet ja -
ohutus; 09 04 01 Infoühiskonna 
tehnoloogiad; 08 03 01 Nanotehnoloogia, 
arukad materjalid, uued tootmisprotsessid ja 
-vahendid; 08 06 01 01 Säästvad 
energiasüsteemid; 08 06 02 01 Säästvad 
energiasüsteemid; 08 06 01 03 
Ülemaailmsed kliimamuutused ja 
ökosüsteemid; 08 04 01 Lennundus; 08 06 
01 02 Säästev maismaa- ja meretransport; 06 
06 01 Lennundus ja kosmoseuuringud; 06 06 
02 02 Säästev maismaa- ja meretransport; 06 
03 01 TEN-T (ainult Galileo, "teine 
eritegevus"); 08 07 01 Kodanikud ja 
valitsemine teadmistepõhises ühiskonnas; 08 
08 01 01 – 06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 –
Tegevussuundade toetamine ja eeldatavate 
teaduslike ja tehnoloogiliste vajaduste 
rahuldamine.

Selgitus

Muudatus võtmaks arvesse nõukogu otsust uute finantsperspektiivide kohta.

Muudatusettepanek 23
Finantsselgitus, jaotis 5.3., seitsmes punkt

(7) Transport (sealhulgas lennundus); (7) Transport (sealhulgas lennundus ja 
meretehnoloogia), eriti Galileo, SESAR ja 
ERTMS

Selgitus

Galileo, SESARi ja ERTMSi osas: muudatus võtmaks arvesse nõukogu otsust uue 
finantsperspektiivi kohta. Euroopa peaks säilitama juhtiva koha meretehnoloogia uurimistöö 
alal.



PE 367.652v02-00 18/19 AD\603354ET.doc

ET



AD\603354ET.doc 19/19 PE 367.652v02-00

ET

MENETLUS

Pealkiri Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse 
seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) rakendamise eriprogrammi 
„Koostöö“

Viited KOM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS)
Vastutav komisjon ITRE
Arvamuse esitaja(d)

istungil teadaandmise kuupäev
TRAN
17.11.2005

Tõhustatud koostöö – istungil 
teadaandmise kuupäev
Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev
Jaromír Kohlíček
10.10.2005

Endine arvamuse koostaja
Arutamine parlamendikomisjonis 24.01.2006 21.02.2006
Vastuvõtmise kuupäev 22.02.2006
Lõpphääletuse tulemused +:

–:
0:

37
0
1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Philip Bradbourn, Paolo Costa, 
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

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige / asendusliikmed

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

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige / asendusliikmed 
(kodukorra art 178 lg 2)

Anna Hedh

Märkused (andmed on kättesaadavad 
ainult ühes keeles)


