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LYHYET PERUSTELUT

Seitsemäs puiteohjelma: tilannekatsaus

Huhtikuun 6. päivänä 2005 komissio esitteli ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätökseksi Euroopan yhteisön tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin
seitsemännestä puiteohjelmasta (2007–2013). Lokakuun 11. päivänä 2005 liikenne- ja 
matkailuvaliokunta hyväksyi ehdotusta koskevan lausunnon, joka sisälsi liikennettä ja 
ilmailua käsittelevää osiota koskevia tarkistuksia ja joka siirrettiin teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan käsiteltäväksi. Vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymiin liittyvän 
epävarmuuden vuoksi teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta oli päättänyt laatia ennen 
mietintöään kaksi työasiakirjaa, jotka se esitteli kesäkuussa ja lokakuussa 2005. 
Mietintöluonnoksensa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta esittelee tammikuussa 2006. 
Valmistelija on pyytänyt teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan esittelijää Jerzy Buzekia 
sisällyttämään mietintöön kaikki liikenne- ja matkailuvaliokunnan tarkistukset ja välttämään 
sellaisten tarkistusten sisällyttämistä, jotka voisivat olla ristiriidassa liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan tarkistusten kanssa.

Komissio esitteli puolestaan 21. syyskuuta 2005 uuden ehdotuksensa neuvoston päätökseksi. 
Ehdotus koskee vain yhtä seitsemännen puiteohjelman erityisohjelmaa, joka on nimeltään 
”Yhteistyö”. ”Yhteistyö”-erityisohjelma on seitsemännen puiteohjelman osista se, jossa 
määritetään tutkimuksen yhdeksän aihealuetta. Niistä yksi on liikenne ja ilmailu. Teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunta laatii erillisen mietinnön tästä ehdotuksesta, jonka käsittelyssä 
parlamenttia ainoastaan kuullaan.

Liikenne ja ilmailu ”Yhteistyö”-erityisohjelmassa: erot seitsemättä puiteohjelmaa 
koskevaan yleiseen ehdotukseen nähden

”Yhteistyö”-erityisohjelmaa koskevassa ehdotuksessa lähinnä tarkennetaan niitä asioita, jotka 
on jo mainittu seitsemättä puiteohjelmaa koskevassa yleisessä ehdotuksessa. Liikenteen ja 
ilmailun suhteen ehdotukset ovat rakenteeltaan samanlaisia: uudessa ehdotuksessa esitellään 
ensin tavoite ja lähestymistapa ja tämän jälkeen ilmailua ja lentoliikennettä, pintaliikennettä ja 
Galileo-järjestelmää koskevat toimet. 

Seitsemättä puiteohjelmaa koskevaan yleiseen ehdotukseen verrattuna uusi ehdotus sisältää
seuraavia eroja ja lisäyksiä:

Tavoite ja lähestymistapa:

Tavoitteisiin on lisätty liikenneturvallisuuden lisääminen. ”Yhteistyö”-ohjelman 
lähestymistavalle ominaista on ”integrointi”: siinä kytketään toisiinsa kaikki liikennemuodot. 
Monialaisiin tutkimusaiheisiin kohdistuvissa toimissa keskitytään liikenteen 
erityiskysymyksiin, kuten turvallisuuteen. Ehdotuksessa ei puhuta ”tulevaisuuden puhtaasta ja 
turvallisesta ajoneuvosta”, vaan käytetään yleisempää sanamuotoa ja puhutaan 
”vaihtoehtoisten energianlähteiden käytöstä liikennesovelluksissa” ja 
”ympäristövaikutuksista, ilmastonmuutos mukaan luettuna”. Tekstissä korostetaan 
teknologiayhteisöjen työtä ja niiden strategisia tutkimusohjelmia, millä voidaan perustella 
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yhteisten teknologia-aloitteiden käynnistäminen. Ehdotuksessa kiinnitetään myös huomiota 
pk-yritysten kannalta erityisen tärkeisiin toimiin sekä vaikutusten arviointiin.

Toimet ilmailun ja lentoliikenteen alalla:

Ehdotukseen on lisätty joitakin määrällisiä tavoitteita, kuten päästöjen vähentäminen (CO2-
päästöjen ja melun 50 prosentilla, NOx-päästöjen vähentäminen 80 prosentilla), 
onnettomuuksien vähentäminen viidesosaan nykyisestä ja uusien tuotteiden 
markkinoilletuloajan puolittaminen. Kohdassa ”Asiakkaiden tyytyväisyyden ja turvallisuuden 
takaaminen” mainitaan tutkimus, jossa käsitellään lentoasemien ja lentoliikenteen toimintojen 
mukauttamista erityyppisiin aluksiin ja niiden ympärivuorokautista toimintaa yhteisössä 
hyväksyttyjen melutasojen rajoissa. Kohdassa ”Ajankäytön tehokkuuden parantaminen” 
keskitytään SESAME-aloitteeseen. Kohdassa ”Tien avaaminen tulevaisuuden 
lentoliikenteelle” ehdotukseen on lisätty joitakin uusia käsitteitä, kuten uudet moottori- ja 
nostolaiteratkaisut sekä ilma-alusten uudet ohjausmenetelmät.

Toimet pintaliikenteen (rautatie-, maantie- ja vesiliikenteen) alalla:

Perustelut ovat yksityiskohtaisempia, ja tekstiin on lisätty muutamia uusia painotuksia. 
Ehdotuksessa mainitaan esimerkiksi polttokennot (ekologisen kestävyyden parantamiseksi), 
lastaus ja purku (liikennemuotosiirtymän edistämiseksi), kysynnän hallinta 
(kaupunkiliikenteen parantamiseksi), riskien arviointi (turvallisuuden ja luotettavuuden 
parantamiseksi) ja elinkaarikustannusten alentaminen (kilpailukyvyn parantamiseksi).

Galileo-järjestelmää koskevat toimet:

Tätä kappaletta on laajennettu merkittävästi: siinä mainitaan kaikenlaiset mahdolliset Galileo-
järjestelmän sovellukset (esimerkiksi kartografia tai navigointi) ja huomioon otettavat, tärkeät 
seikat (esimerkiksi järjestelmän ottaminen kaupalliseen käyttöön tai turvallisen käytön 
varmistaminen sertifioinnin avulla).

Muita lisäyksiä:

Tekstiin on lisätty kaksi uutta alaotsikkoa: toisella korostetaan kansainvälisen yhteistyön 
merkitystä ja toisessa pannaan merkille, että tutkimuksella pitäisi kyetä myös vastaamaan 
ennakoimattomiin politiikan tarpeisiin.

Tarkistukset

Kun komissio julkaisi ”Yhteistyö”-erityisohjelmaa koskevan ehdotuksensa, parlamentti ei 
ollut vielä hyväksynyt mietintöään seitsemättä puiteohjelmaa koskevasta yleisestä 
ehdotuksesta. Siksi komission ehdotuksessa ei oteta (vielä) huomioon tarkistuksia, joita 
parlamentti on tehnyt yleiseen ehdotukseen. Koska uusi ehdotus on hyvin samankaltainen 
kuin edellinen ehdotus, valmistelija ehdottaa siihen tarkistuksia, jotka ovat hyvin 
samankaltaisia kuin yleiseen ehdotukseen tehdyt tarkistukset.
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TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
2 artiklan 1 kohdan g alakohta

g) Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) (g) Liikenne (mukaan luettuna ilmailu ja 
merenkulkuteknologia), erityisesti Galileo, 
SESAR ja ERTMS¹)
___________

¹ Galileo on eurooppalainen satelliittinavigaatio-
ohjelma, SESAR on eurooppalaisen ilmaliikenteen 
hallintajärjestelmä ja ERTMS on eurooppalaisen 
rautatieliikenteen hallinta- ja ohjausjärjestelmä.

Perustelu

Euroopan olisi säilytettävä etumatkansa merenkulkuteknologian tutkimuksen alalla.
Galileon, SESARin ja ERMTS:n osalta on otettava huomioon neuvoston päätös uudesta 
rahoituskehyksestä

Tarkistus 2
Liite I, osa 7, otsikko Liikenne (mukaan luettuna ilmailu)

Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) Liikenne (mukaan luettuna ilmailu- ja 
merenkulkuteknologia), erityisesti Galileo, 
SESAR ja ERTMS)

Perustelu

Euroopan on säilytettävä etumatkansa merenkulkuteknologian tutkimuksen alalla. Galileon, 
SESARin ja ERMTS:n osalta on otettava huomioon neuvoston päätös uudesta 
rahoituskehyksestä.
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Tarkistus 3
Liite I, osa 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Tavoite

Tavoitteena on kehittää teknologian 
edistysaskeleiden pohjalta integroituja, 
”vihreämpiä”, ”älykkäämpiä” ja
turvallisempia yleiseurooppalaisia 
liikennejärjestelmiä kansalaisten ja 
yhteiskunnan hyödyksi ympäristöä ja 
luonnonvaroja säästäen sekä turvata 
Euroopan teollisuuden hankkima 
kilpailukyky ja johtava asema 
maailmanmarkkinoilla ja kehittää sitä 
edelleen. 

Tavoitteena on kehittää pysyvästi
kilpailukykyisiä ja matkustajaystävällisiä 
eurooppalaisia liikennejärjestelmiä 
globaaleilla markkinoilla toimivien 
Euroopan kansalaisten ja yritysten eduksi. 
Liikenteen ja logistiikan alalla 
seitsemännen puiteohjelman tavoitteita 
ovat teknologinen edistys, kestävä kehitys, 
"vihreämmät", "älykkäämmät", 
"halvemmat mutta paremmat" ja 
"turvallisemmat" yleiseurooppalaiset ja 
maailmanlaajuiset liikennejärjestelmät. 

Perustelu

Ensimmäinen ja tärkein tavoite on luoda kilpailukykyä, ja seuraavaksi tavoitteeksi olisi 
asetettavapäätavoitetta tukeva tutkimustausta. Käyttäjäystävällisyyttä koskeva lisäys on 
komission ehdotuksen hengen mukainen. EU:n liikenneyhteydet eri puolille maailmaa ja sen 
liikennejärjestelmien kehitys huomioon ottaen on erittäin tärkeää mainita myös uusi, 
kehittynyt logistiikkajärjestelmä, joka auttaa parantamaan liikkuvuutta ja vähentämään 
ympäristövaikutuksia.

Tarkistus 4
Liite I, osa 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Lähestymistapa, 1 kappale

Euroopan liikennejärjestelmä on Euroopan 
taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
olennainen tekijä. Se on keskeisessä 
asemassa, kun ihmisiä ja tavaroita 
kuljetetaan paikallisessa, alueellisessa, 
kansallisessa, eurooppalaisessa ja 
kansainvälisessä ympäristössä. Tällä 
aihealueella käsitellään joitakin 
ajankohtaisia haasteita, jotka on yksilöity 
liikennettä koskevassa valkoisessa kirjassa ja 
jotka liittyvät erityisesti siihen, kuinka 
voidaan parantaa liikennejärjestelmien 
suotuisaa vaikutusta yhteiskuntaan ja 
teollisuuden kilpailukykyyn laajentuneessa 
EU:ssa ja minimoida samalla liikenteen 
kielteiset vaikutukset ja seuraukset 
ympäristön, energian käytön, turvallisuuden 
ja kansanterveyden kannalta.

Euroopan ja maailmanlaajuiset
liikennejärjestelmät ovat Euroopan 
taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
olennainen tekijä. Sen lisäksi, että 
jäsenvaltioiden välillä on merkittävää 
liikennettä ja että jäsenvaltioilla on 
merkittäviä liikenneyhteyksiä kolmansiin 
maihin, eurooppalaiset yritykset ovat 
erityisesti lento- ja meriliikenteessä 
johtavassa asemassa monilla alueilla myös 
kolmansien maiden välisen liikenteen 
alalla joko liikennepalvelujen tarjoajina tai 
uusimman kaluston toimituksissa. Tällä 
aihealueella käsitellään joitakin 
ajankohtaisia haasteita, jotka on yksilöity 
liikennettä koskevassa valkoisessa kirjassa ja 
jotka liittyvät erityisesti siihen, kuinka 
voidaan parantaa liikennejärjestelmien 
suotuisaa vaikutusta yhteiskuntaan ja 
teollisuuden kilpailukykyyn laajentuneessa 
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EU:ssa ja minimoida samalla liikenteen 
kielteiset vaikutukset ja seuraukset 
ympäristön, energian käytön, turvallisuuden 
ja kansanterveyden kannalta. Liikennealan 
tutkimuksen määrärahojen jakamistapa 
heijastaa eri liikennemuotojen taloudellista 
merkitystä.

Perustelu

Tällä korostetaan, että eurooppalaista liikennealaa on tarkasteltava maailmanlaajuisessa 
yhteydessä. Lisäksi on otettava huomioon, että taloudellisesti pintaliikenteen osuus on selvästi 
lentoliikenteen osuutta suurempi, minkä pitäisi näkyä määrärahojen jakotavassa ja 
tutkimusohjelmissa. Kuten komissio itsekin toteaa seitsemättä puiteohjelmaa koskevassa 
yleisessä ehdotuksessaan KOM(2005)0043, pintaliikenne muodostaa 11 prosenttia EU:n 
BKT:sta ja työllistää 16 miljoonaa ihmistä, kun taas lentoliikenne muodostaa vain 
2,6 prosenttia EU:n BKT:sta ja työllistää vain 3,1 miljoonaa ihmistä.

Tarkistus 5
Liite I, osa 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Lähestymistapa, 3 kohta

Tällä alalla perustetut erilaiset 
teknologiayhteisöt (ACARE ilmailun ja 
lentoliikenteen alalla, ERRAC 
raideliikenteen alalla, ERTRAC tieliikenteen 
alalla, WATERBORNE vesiliikenteen alalla 
sekä vetyä ja polttokennoja käsittelevä 
teknologiayhteisö) ovat laatineet pitkän 
aikavälin visioita ja strategisia 
tutkimuslinjauksia, jotka tarjoavat 
hyödyllistä materiaalia tämän aihealueen 
määrittelyä varten ja täydentävät poliittisten 
päätöksentekijöiden tarpeita ja yhteiskunnan 
odotuksia. Strategisten tutkimuslinjausten 
tiettyjen osien pohjalta voidaan 
mahdollisesti perustaa yhteisiä teknologia-
aloitteita. Valtioiden rajat ylittävää 
koordinointia liikennesektorin 
erityiskysymyksissä voidaan helpottaa ERA-
NET-toimien avulla, ja näitä toimia 
toteutetaan silloin kun se on 
tarkoituksenmukaista.

Tällä alalla perustetut erilaiset 
teknologiayhteisöt (ACARE ilmailun ja 
lentoliikenteen alalla, ERRAC 
raideliikenteen alalla, ERTRAC tieliikenteen 
alalla, WATERBORNE vesiliikenteen ja 
merenkulkuteknologian alalla sekä vetyä ja 
polttokennoja käsittelevä teknologiayhteisö) 
ovat laatineet pitkän aikavälin visioita ja 
strategisia tutkimuslinjauksia, jotka tarjoavat 
hyödyllistä materiaalia tämän aihealueen 
määrittelyä varten ja täydentävät poliittisten 
päätöksentekijöiden tarpeita ja yhteiskunnan 
odotuksia. Strategisten tutkimuslinjausten 
tiettyjen osien pohjalta voidaan 
mahdollisesti perustaa yhteisiä teknologia-
aloitteita. Valtioiden rajat ylittävää 
koordinointia liikennesektorin 
erityiskysymyksissä voidaan helpottaa ERA-
NET-toimien avulla, ja näitä toimia 
toteutetaan silloin kun se on 
tarkoituksenmukaista.
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Perustelu

Euroopan on säilytettävä etumatkansa merenkulkuteknologiaa koskevan tutkimuksen alalla.

Tarkistus 6
Liite I, osa 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Lähestymistapa, 5 kohta

Nykyisiä politiikan tarpeita sekä uusien 
politiikkojen (kuten meripolitiikan) 
kehittämistä, arviointia ja toteuttamista 
käsitellään sekä yksittäisissä toimissa että 
yhteisesti useissa eri toimissa. Toimissa 
laaditaan selvityksiä ja kehitetään malleja ja 
välineitä, joita voidaan käyttää strategiseen 
seurantaan ja ennustamiseen ja joissa 
kootaan yhteen liikenteen tärkeimpiin 
talous-, sosiaali-, turvallisuus- ja 
ympäristökysymyksiin liittyvää tietämystä. 
Monialaisia tutkimusaiheita tukevissa 
toimissa keskitytään liikenteen 
erityiskysymyksiin, joita ovat muun muassa 
turvallisuusnäkökohdat 
liikennejärjestelmään elimellisesti liittyvänä 
edellytyksenä, vaihtoehtoisten 
energialähteiden käyttö 
liikennesovelluksissa ja liikenteen 
ympäristövaikutusten seuranta, mukaan 
luettuna ilmastonmuutos.

Nykyisiä politiikan tarpeita sekä uusien 
politiikkojen (kuten meripolitiikan) 
kehittämistä, arviointia ja toteuttamista 
käsitellään sekä yksittäisissä toimissa että 
yhteisesti useissa eri toimissa. Toimissa 
laaditaan selvityksiä ja kehitetään malleja ja 
välineitä, joita voidaan käyttää strategiseen 
seurantaan ja ennustamiseen ja joissa 
kootaan yhteen liikenteen tärkeimpiin 
talous-, sosiaali-, turvallisuus- ja 
ympäristökysymyksiin liittyvää tietämystä. 
Monialaisia tutkimusaiheita tukevissa 
toimissa keskitytään liikenteen 
erityiskysymyksiin, joita ovat muun muassa 
turvallisuusnäkökohdat 
liikennejärjestelmään elimellisesti liittyvänä 
edellytyksenä, vaihtoehtoisten 
energialähteiden käyttö 
liikennesovelluksissa, liikenteen 
ympäristövaikutusten seuranta, mukaan 
luettuna ilmastonmuutos, sekä toimenpiteet, 
joilla vähennetään maantieteellisistä 
rajoituksista aiheutuvia haittavaikutuksia.
Ympäristön tutkimuksen olisi katettava 
tavat, joilla liikennettä vältetään, 
vähennetään ja optimoidaan.
Ympäristökysymysten tutkimisen on 
katettava liikenteen tehostaminen.

Perustelu

Valmistelijan ehdottamaa tekstiä vastaavasti tässä tarkistuksessa esitetään, että yhteistyön 
nimikkeen alla toteutettavien toimenpiteiden olisi oltava sellaisia, että niillä vähennetään 
pysyvistä maantieteellisistä rajoituksista aiheutuvia haittoja.

Tarkistus 7
Liite I, osa 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, otsikko Ilmailu ja lentoliikenne
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Ilmailu ja lentoliikenne Kestävä ilmailu ja lentoliikenne

Perustelu

Tarkistus on EY:n perustamissopimuksen 2 artiklan ja Göteborgin Eurooppa-neuvoston 
päätelmien mukainen.

Tarkistus 8
Liite I, osa 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Ilmailu ja lentoliikenne, 4 kohta

Asiakkaiden tyytyväisyyden ja 
turvallisuuden takaaminen. Tavoitteena on 
saada aikaan ratkaiseva parannus 
matkustajien valinnanmahdollisuuksissa ja 
lentovaihtoehtojen joustavuudessa. Lisäksi 
onnettomuuksien määrä pyritään 
vähentämään viidesosaan nykyisestä. Uudet 
teknologiat mahdollistavat ilma-alus-
/moottoriyhdistelmien valikoiman 
laajentamisen siten, että käytössä on 
runsaasti eri vaihtoehtoja laajarunkoisista 
lentokoneista pienikokoisiin aluksiin. Ne 
mahdollistavat myös automaation käytön 
lisäämisen järjestelmän kaikissa osissa, 
myös alusten ohjauksessa. Tutkimuksella 
pyritään myös parantamaan 
matkustusmukavuutta ja viihtyvyyttä, 
luomaan uusia palveluja sekä kehittämään 
aktiivisia ja passiivisia 
turvallisuustoimenpiteitä, joissa kiinnitetään 
erityistä huomiota inhimillisiin tekijöihin. 
Lisäksi tutkimuksessa käsitellään 
lentoasemien ja lentoliikenteen toimintojen 
mukauttamista erityyppisiin aluksiin sekä 
ympärivuorokautista toimintaa yhteisössä 
hyväksyttyjen melutasojen rajoissa.

Asiakkaiden tyytyväisyyden ja 
turvallisuuden takaaminen. Tavoitteena on 
saada aikaan ratkaiseva parannus 
matkustajien valinnanmahdollisuuksissa ja 
lentovaihtoehtojen joustavuudessa. Lisäksi 
onnettomuuksien määrä pyritään 
vähentämään viidesosaan nykyisestä. Uudet 
teknologiat mahdollistavat ilma-alus-
/moottoriyhdistelmien valikoiman 
laajentamisen siten, että käytössä on 
runsaasti eri vaihtoehtoja laajarunkoisista 
lentokoneista pienikokoisiin aluksiin. Ne 
mahdollistavat myös automaation käytön 
lisäämisen järjestelmän kaikissa osissa, 
myös alusten ohjauksessa, ja ne 
mahdollistavat kansallisten tieto- ja 
varausjärjestelmien muuttamisen 
yhteentoimiviksi eurooppalaisten 
liikenteenharjoittajien ja liikennemuotojen 
välillä. Tutkimuksella pyritään myös 
parantamaan matkustusmukavuutta ja 
viihtyvyyttä, luomaan uusia palveluja sekä 
kehittämään aktiivisia ja passiivisia 
turvallisuustoimenpiteitä, joissa kiinnitetään 
erityistä huomiota inhimillisiin tekijöihin. 
Lisäksi tutkimuksessa käsitellään 
lentoasemien ja lentoliikenteen toimintojen 
mukauttamista maantieteellisiin 
olosuhteisiin ja erityyppisiin aluksiin sekä 
ympärivuorokautista toimintaa yhteisössä 
hyväksyttyjen melutasojen rajoissa.
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Perustelu

Varausjärjestelmien yhdenmukaistamisen parantaminen lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja 
koko järjestelmän tehokkuutta kaikkien maantieteellisten olosuhteiden osalta.

Tarkistus 9
Liite I, osa 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Ilmailu ja lentoliikenne, 5 kohta

Kustannustehokkuuden parantaminen. 
Tavoitteena on luoda kilpailuun perustuva 
tarjontaketju, jossa markkinoilletuontiaika 
voidaan puolittaa, sekä alentaa tuotekehitys-
ja käyttökustannuksia, jotta kansalaisilla 
olisi käytössä kohtuuhintaisia 
liikennepalveluja. Tutkimuksessa 
keskitytään koko liiketoimintaprosessin 
parantamiseen konseptisuunnittelusta 
tuotekehittelyyn, valmistukseen ja käytön 
aikaisiin toimintoihin, mukaan luettuna 
tarjontaketjun integrointi. Tutkimus käsittää 
simulointimahdollisuuksien ja automaation 
kehittämisen, huoltovapaan ilma-aluksen 
toteuttamiseen tarvittavat teknologiat ja 
menetelmät sekä kevyet ja joustavat 
menettelyt ilma-alusten ja lentoasemien 
toimintaa ja ilmaliikenteen hallintaa varten.

Kustannustehokkuuden parantaminen. 
Tavoitteena on luoda kilpailuun perustuva 
tarjontaketju, jossa markkinoilletuontiaika 
voidaan puolittaa esimerkiksi 
hyödyntämällä SMMART-hankkeen 
(System for Mobile Maintenance Accessible 
in Real Time) tuloksia, sekä alentaa 
tuotekehitys- ja käyttökustannuksia, jotta 
kansalaisilla olisi käytössä kohtuuhintaisia 
liikennepalveluja. Tutkimuksessa 
keskitytään koko liiketoimintaprosessin 
parantamiseen konseptisuunnittelusta 
tuotekehittelyyn, valmistukseen ja käytön 
aikaisiin toimintoihin, mukaan luettuna 
tarjontaketjun integrointi. Tutkimus käsittää 
simulointimahdollisuuksien ja automaation 
kehittämisen, huoltovapaan ilma-aluksen 
toteuttamiseen tarvittavat teknologiat ja 
menetelmät sekä kevyet ja joustavat 
menettelyt ilma-alusten ja lentoasemien 
toimintaa ja ilmaliikenteen hallintaa varten

Perustelu

On toivottavaa, että hyödynnetään kuudennen puiteohjelman saavutuksia, joihin kuuluu 
SMMART - System for Mobile Maintenance Accessible in Real Time. SMMART-tutkimuksen 
tavoitteena on tehostaa ja lyhentää ilmailualan varaosien toimitusketjua.

Tarkistus 10
Liite I, osa 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Ilmailu ja lentoliikenne, 6 kohta

Ilma-aluksen ja matkustajien suojelu. 
Tavoitteena on estää kaikenlaiset 
vihamieliset teot, joilla ilma-alusta 
väärinkäyttäen pyritään aiheuttamaan 

Ilma-aluksen ja matkustajien suojelu. 
Tavoitteena on estää kaikenlaiset 
vihamieliset teot, joilla ilma-alusta 
väärinkäyttäen pyritään aiheuttamaan 
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vammoja, menetyksiä, vahinkoja tai haittaa 
matkustajille tai yleensäkin kansalaisille. 
Tutkimuksessa keskitytään 
lentoliikennejärjestelmän olennaisiin 
osatekijöihin, kuten matkustamon 
turvatoimiin ja ohjaamon suunnitteluun, 
automaattiseen ohjaukseen ja 
laskeutumiseen (siinä tapauksessa, että ilma-
alusta käytetään luvattomasti), 
suojautumiseen ulkopuolisia hyökkäyksiä 
vastaan sekä ilmatilan hallinnan ja 
lentoaseman toiminnan 
turvallisuusnäkökohtiin.

vammoja, menetyksiä, vahinkoja tai haittaa 
matkustajille tai yleensäkin kansalaisille. 
Tutkimuksessa keskitytään 
lentoliikennejärjestelmän olennaisiin 
osatekijöihin, kuten matkustamon 
turvatoimiin ja ohjaamon suunnitteluun, 
automaattiseen ohjaukseen ja 
laskeutumiseen (siinä tapauksessa, että ilma-
alusta käytetään luvattomasti), 
suojautumiseen ulkopuolisia hyökkäyksiä 
vastaan sekä ilmatilan hallinnan ja 
lentoaseman toiminnan 
turvallisuusnäkökohtiin sekä fyysisiin 
rasituksiin tai vaikeisiin sääolosuhteisiin.

Perustelu

Esitetyllä tarkistuksella pyritään tuomaan mahdollisimman suuri määrä näkökohtia tulevien
tutkimuskohteiden piiriin.

Tarkistus 11
Liite I, osa 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Ilmailu ja lentoliikenne, 7 kohta

Tien avaaminen tulevaisuuden 
lentoliikenteelle. Tavoitteena on tutkia 
radikaalisti uudenlaisia ja nykyistä 
ympäristötehokkaampia ja innovatiivisempia 
teknologioita, jotka voivat helpottaa 
lentoliikenteessä tämän vuosisadan 
jälkipuoliskolla ja sen jälkeen tarvittavaa 
siirtymää. Tutkimuksessa käsiteltäviä 
näkökohtia ovat muun muassa uudet 
voimalaite- ja nostovoimaratkaisut, ilma-
alusten sisätiloja koskevat uudet ideat, uudet 
lentoasemaratkaisut, ilma-alusten uudet 
ohjaus- ja valvontamenetelmät, 
lentoliikennejärjestelmän toiminnan
vaihtoehtoiset mallit ja lentoliikenteen 
liittäminen muihin liikennemuotoihin.

Tien avaaminen tulevaisuuden 
lentoliikenteelle. Tavoitteena on tutkia 
radikaalisti uudenlaisia ja nykyistä 
ympäristötehokkaampia ja innovatiivisempia 
teknologioita, jotka voivat helpottaa 
lentoliikenteessä tämän vuosisadan 
jälkipuoliskolla ja sen jälkeen tarvittavaa 
siirtymää. Tutkimuksessa käsiteltäviä 
näkökohtia ovat muun muassa uudet 
voimalaite- ja nostovoimaratkaisut, ilma-
alusten sisätiloja koskevat uudet mallit, 
uudet lentoasemaratkaisut, ilma-alusten 
uudet ohjaus- ja valvontamenetelmät, 
lentoliikennejärjestelmän vaihtoehtoiset 
toimintatavat ja lentoliikenteen liittäminen 
muihin liikennemuotoihin, sekä haitallisten 
maantieteellisten rajoitusten minimointiin 
tähtäävät uudet ideat.
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Perustelu

Tulevaisuuden lentoliikenteen on tarjottava uusia tapoja minimoida haitat, jotka aiheutuvat 
pysyvistä maantieteellisistä rajoituksista, jollaisia ilmenee alueilla tai maissa, joilla tai joissa 
lentoliikennettä harjoitetaan.

Tarkistus 12
Liite I, osa 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Toimet, alaotsikko Pintaliikenne

Pintaliikenne (rautatie-, maantie- ja 
vesiliikenne)

Kestävä pintaliikenne (rautatie-, maantie- ja 
vesiliikenne)

Perustelu

Kuudennen puiteohjelman mallin mukaisesti otsikon olisi sisällytettävä sisältää termi
”kestävä”, koska EY:n perustamissopimuksen 6 artiklan mukaisesti kestävä kehitys on 
sisällytettävä muun muassa osaksi tutkimus- ja liikennealaa.

Tarkistus 13
Liite I, osa 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne (raide-, maantie- ja 

vesiliikenne), 1 kohta

Pintaliikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen. Tavoitteena on kehittää 
teknologioita ja osaamista ympäristön 
(ilman, veden ja maaperän) pilaantumisen 
vähentämiseksi ja ympäristövaikutusten, 
kuten ilmastonmuutokseen, terveyteen ja 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien 
vaikutusten ja melun, rajoittamiseksi. 
Tutkimuksella vähennetään voimanlähteiden 
päästöjä ja parannetaan niiden 
energiatehokkuutta sekä edistetään 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä, vety 
ja polttokennot mukaan luettuina. Toimet 
kattavat infrastruktuuri-, ajoneuvo-, alus- ja 
komponenttiteknologiat ja niissä käsitellään 
myös järjestelmän yleistä optimointia. 
Liikenteen kehityssuuntiin liittyvässä 
tutkimuksessa käsitellään valmistusta, 
rakentamista, käyttöä, ylläpitoa, korjaamista, 
tarkastamista ja katsastusta, kierrätystä, 
romuajoneuvoja koskevia strategioita sekä 
toimintaa merellä onnettomuustapauksissa. 

Pintaliikenteen ekologisen kestävyyden 
parantaminen. Tavoitteena on parantaa 
ulkoisten sosiaali- ja 
ympäristökustannusten 
laskentamenetelmiä sekä kehittää 
teknologioita ja osaamista ympäristön 
(ilman, veden ja maaperän) pilaantumisen 
vähentämiseksi ja ympäristövaikutusten, 
kuten ilmastonmuutokseen, terveyteen ja 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien 
vaikutusten ja melun, rajoittamiseksi. 
Tutkimuksella vähennetään voimanlähteiden 
päästöjä ja parannetaan niiden 
energiatehokkuutta sekä edistetään 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä, vety 
ja polttokennot ja biomassa mukaan 
luettuina. Toimet kattavat infrastruktuuri-, 
ajoneuvo-, alus- ja komponenttiteknologiat 
ja niissä käsitellään myös järjestelmän 
yleistä optimointia. Liikenteen 
kehityssuuntiin liittyvässä tutkimuksessa 
käsitellään valmistusta, rakentamista, 
käyttöä, ylläpitoa, korjaamista, tarkastamista 
ja katsastusta, kierrätystä, romuajoneuvoja 
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koskevia strategioita sekä toimintaa merellä 
onnettomuustapauksissa. Tutkimuksella 
luodaan perusta tavoite-/riskipohjaiselle 
suunnittelulle ja siten alusten ja offshore-
rakenteiden turvallisuuden ja tehokkuuden 
parantamiselle, alusten käytettävyyden ja 
huollettavuuden parantamiselle ja sekä 
merenkulun toimintojen turvaamisen 
uusien järjestelmien löytämiselle. Samalla 
on edelleen vähennettävä 
ympäristökuormitusta siten, että 
hyväksyttävä ympäristökehitys voidaan 
taata meriliikenteen odotettavissa olevasta
kasvusta huolimatta.

Perustelu

Päätös uudesta Eurovinjetti 2 -direktiivistä sisältää tavoitteen, jonka mukaan on kehitettävä 
yhteiskunnalle ja ympäristölle aiheutuvien ulkoisten kustannusten laskentamenetelmiä. 
Biomassaa pidetään tulevaisuudessa mahdollisena vaihtoehtoisena energialähteenä, eikä sitä 
niin ollen voida sulkea voimanlähteitä koskevan tutkimuksen ulkopuolelle. Merenkulkua 
koskeva tutkimus on sisällytettävä ekologisesti kestävämpään pintaliikenteeseen.

Tarkistus 14
Liite I, osa 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Pintaliikenne (raide-, maantie- ja 

vesiliikenne), 2 kohta

Liikennemuotosiirtymän edistäminen ja 
liikennekäytävien ruuhkien vähentäminen. 
Tavoitteena on kehittää ja demonstroida 
henkilöiden ja tavaroiden saumattomia 
ovelta ovelle kuljetuksia sekä teknologioita, 
joilla voidaan taata tehokas 
intermodaalisuus, myös rautateiden 
kilpailukykyä silmällä pitäen. Tähän 
sisältyvät toimet, joissa käsitellään 
paikallisten, alueellisten, kansallisten ja 
eurooppalaisten liikenneverkkojen, -
järjestelmien ja palvelujen 
yhteentoimivuutta ja toiminnan optimointia 
sekä niiden intermodaalista 
yhteenliittämistä. Toimilla pyritään 
optimoimaan infrastruktuurin käyttö, 
mukaan luettuina terminaalit ja erikoistuneet 
verkot, parantamaan kuljetusten, liikenteen 
ja tiedon hallintaa, kehittämään 

Liikennemuotosiirtymän edistäminen ja 
liikennekäytävien ruuhkien vähentäminen. 
Tavoitteena on kehittää ja demonstroida 
henkilöiden ja tavaroiden saumattomia 
ovelta ovelle kuljetuksia sekä teknologioita, 
joilla voidaan taata tehokas 
intermodaalisuus, myös rautateiden 
kilpailukykyä silmällä pitäen. Tämä 
merkitsee ”yhden järjestelmän 
lähestymistavan” kehittämistä siten, että 
liikennemuodot ovat keskenään 
tasapainossa, mukaan luettuna 
rautatieliikenteen, sisävesiliikenteen ja 
lyhyen matkan meriliikenteen edistäminen 
vaihtoehtoina tieliikenteelle ja lyhyen 
matkan lentoliikenteelle, mikä on myös 
Marco Polo -ohjelmien tavoite. Tähän 
sisältyvät toimet, joissa käsitellään 
paikallisten, alueellisten, kansallisten ja 
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tavaralogistiikkaa ja edistämään 
intermodaalista matkustajaliikennettä. 
Lisäksi pyritään kehittämään älykkäitä 
järjestelmiä ja uusia ajoneuvo- ja 
alusratkaisuja ja teknologioita sekä lastaus-
ja purkutoimintoja. Poliittista 
päätöksentekoa tukevaan tietämykseen 
sisältyvät infrastruktuurin hinnoittelua ja 
käyttömaksuja koskevat kysymykset sekä 
EU:n liikennepoliittisten toimien ja 
Euroopan laajuisia verkkoja koskevan 
politiikan ja siihen liittyvien hankkeiden 
arviointi.

eurooppalaisten liikenneverkkojen, -
järjestelmien ja palvelujen 
yhteentoimivuutta ja toiminnan optimointia 
sekä niiden intermodaalista 
yhteenliittymistä. Toimilla pyritään 
optimoimaan infrastruktuurin käyttö, 
mukaan luettuina terminaalit ja erikoistuneet 
verkot, parantamaan kuljetusten, liikenteen 
ja tiedon hallintaa, kehittämään 
tavaralogistiikkaa ja edistämään 
intermodaalista matkustajaliikennettä ja 
saadaan lisäkokemusta eurooppalaisen 
rautatieliikenteen hallintajärjestelmästä ja 
kehitetään sitä edelleen. Lisäksi pyritään 
kehittämään älykkäitä järjestelmiä ja uusia 
ajoneuvo- ja alusratkaisuja ja teknologioita 
sekä lastaus- ja purkutoimintoja. Poliittista 
päätöksentekoa tukevaan tietämykseen 
sisältyvät infrastruktuurin hinnoittelua ja 
käyttömaksuja koskevat kysymykset sekä 
EU:n liikennepoliittisten toimien ja 
Euroopan laajuisia verkkoja koskevan 
politiikan ja siihen liittyvien hankkeiden 
arviointi.

Perustelu

”Yhden järjestelmän lähestymistapa” tarkoittaa, että tietyn alueen liikennettä käsitellään 
yhtenä järjestelmänä ja että liikennepalvelujen kysyntä kyseisellä alueella voidaan tyydyttää 
liikennemuodolla, joka vastaa parhaiten asiakkaan, tarjoajan ja ympäristön erityisiä tarpeita 
ja edellytyksiä. Tutkimuksen avulla voidaan kehittää tekniikkaa ja käyttäjäsovelluksia 
tällaisen lähestymistavan mahdollistamiseksi, ja näin voidaan edistää ekologisesti kestävää 
rautatie- ja sisävesiliikennettä sekä lyhyen matkan meriliikennettä. ERTMS on tärkeä tekijä 
TEN-verkkojen verkkojen alalla. Olisi kehitettävä uutta tutkimusta, joka koskee 
standardisointia, vakauttamista ja uusia kokemuksia.

Tarkistus 15
Liite I, osa 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Toimet, alaotsikko Pintaliikenne, 

3 kappale

Kaupunkiliikenteen kestävyyden 
takaaminen. Tutkimuksessa keskitytään 
henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuuteen 
tutkimalla ”seuraavan sulkupolven 

Kaupunkiliikenteen kestävyyden 
takaaminen. Tutkimuksessa keskitytään 
henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuuteen 
tutkimalla ”seuraavan sulkupolven 
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ajoneuvoa” ja sen käyttöönottoa. Tässä 
yhteydessä pyritään yhdistämään kaikki 
puhtaan, energiatehokkaan, turvallisen ja 
älykkään tieliikenteen osatekijät. Uusia 
liikkuvuuskonsepteja sekä organisoinnin ja 
liikkuvuuden hallinnan innovatiivisia 
järjestelmiä ja korkealaatuista julkista 
liikennettä koskevalla tutkimuksella pyritään 
varmistamaan, että kaikilla kansalaisilla on 
mahdollisuudet käyttää liikennepalveluja ja 
että eri liikennemuodot ovat suuressa määrin 
liitettävissä yhteen. Niin ikään kehitetään ja 
testataan puhdasta kaupunkiliikennettä 
koskevia innovatiivisia strategioita. Erityistä 
huomiota kiinnitetään saastuttamattomiin 
liikennemuotoihin, kysynnän hallintaan, 
yksityisen liikenteen järkeistämiseen sekä 
tiedotus- ja viestintästrategioihin, 
-palveluihin ja -infrastruktuureihin. 
Politiikan kehittämistä ja toteuttamista 
tukeviin välineisiin lukeutuvat liikenteen ja 
maankäytön suunnittelu.

ajoneuvoa” ja sen käyttöönottoa. Tässä 
yhteydessä pyritään yhdistämään kaikki 
puhtaan, energiatehokkaan, turvallisen ja 
älykkään tieliikenteen osatekijät. Uusia 
liikkuvuuskonsepteja sekä organisoinnin ja 
liikkuvuuden hallinnan innovatiivisia 
järjestelmiä ja korkealaatuista julkista 
liikennettä koskevalla tutkimuksella pyritään 
varmistamaan, että kaikilla kansalaisilla on 
mahdollisuudet käyttää liikennepalveluja ja 
että eri liikennemuodot ovat suuressa määrin 
liitettävissä yhteen. Niin ikään kehitetään ja 
testataan puhdasta kaupunkiliikennettä 
koskevia innovatiivisia strategioita. Erityistä 
huomiota kiinnitetään saastuttamattomiin 
liikennemuotoihin, kysynnän hallintaan, 
yksityisen liikenteen järkeistämiseen sekä 
tiedotus- ja viestintästrategioihin, 
-palveluihin ja -infrastruktuureihin. 
Toimissa keskitytään liikkuvuuden laatuun
ja käyttäjien tyytyväisyyteen erityisesti 
liikuntarajoitteisten henkilöiden ja 
erityisryhmien, kuten ikääntyneiden ja 
naisten, kannalta. Politiikan kehittämistä ja 
toteuttamista tukeviin välineisiin lukeutuvat 
liikenteen ja maankäytön suunnittelu. 

Perustelu

Koska eurooppalaisen yhteiskunnan väestörakenne on muuttumassa ja sille on syntynyt uusia 
liikkuvuustarpeita, on tärkeää ennakoida pintaliikenteen käyttäjien toiveissa tapahtuvia 
muutoksia (mukavuuskysymykset, mieltymykset jne.). Vaikka liikennepalvelujen saatavuutta –
erityisesti liikuntarajoitteisten henkilöiden kannalta – pidetään jatkuvasti yhä tärkeämpänä, 
sitä koskevaa tutkimusta tarvitaan enemmän. Erityistä huomiota voitaisiin kiinnittää 
toimenpiteisiin, joiden heijastusvaikutus myös muihin liikennepalvelujen käyttäjiin on 
myönteinen. Esimerkiksi linja-autojen kynnysaskelmien madaltaminen ja lisätilan 
järjestäminen pyörätuoleja varten on osoittautunut hyödylliseksi myös muiden matkustajien 
kannalta, kun linja-autoon nouseminen helpottuu, pysäkillä kuluu vähemmän aikaa ja tilaa 
käytetään monipuolisesti.

Tarkistus 16
Liite I, osa 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Toimet, alaotsikko Pintaliikenne, 

5 kappale

Kilpailukyvyn parantaminen. Tavoitteena on 
parantaa liikennealan kilpailukykyä, 
varmistaa kestävät, tehokkaat ja 

Kilpailukyvyn parantaminen. Tavoitteena on 
parantaa liikennealan kilpailukykyä, 
varmistaa kestävät, tehokkaat ja 
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kohtuuhintaiset liikennepalvelut sekä luoda 
uutta osaamista ja uusia työmahdollisuuksia 
tutkimuksen ja kehittämisen avulla. 
Kehittyneissä teollisuusprosesseissa 
käytettävien teknologioiden kehittäminen 
käsittää suunnittelun, valmistuksen, 
kokoonpanon, rakentamisen ja ylläpidon, ja 
sen avulla pyritään alentamaan 
elinkaarikustannuksia ja lyhentämään 
tuotteiden kehitysaikaa. Tutkimuksessa 
painotetaan innovatiivisia tuoteratkaisuja ja 
parannettuja liikennepalveluja, joilla voidaan 
varmistaa parempi asiakastyytyväisyys. 
Lisäksi kehitetään tuotannon uusia 
organisointimalleja, mukaan luettuina 
tarjontaketjun hallinta ja jakelujärjestelmät.

kohtuuhintaiset liikennepalvelut sekä luoda 
uutta osaamista ja uusia työmahdollisuuksia 
tutkimuksen ja kehittämisen avulla. 
Kehittyneissä teollisuusprosesseissa 
käytettävien teknologioiden kehittäminen 
käsittää suunnittelun, valmistuksen, 
kokoonpanon, rakentamisen ja ylläpidon, ja 
sen avulla pyritään alentamaan 
elinkaarikustannuksia ja lyhentämään 
tuotteiden kehitysaikaa. Tutkimuksessa 
painotetaan innovatiivisia tuoteratkaisuja ja 
parannettuja liikennepalveluja, joilla voidaan 
varmistaa parempi asiakastyytyväisyys. 
Lisäksi kehitetään tuotannon uusia 
organisointimalleja, mukaan luettuina 
tarjontaketjun hallinta ja jakelujärjestelmät. 
Tutkimuksessa olisi keskityttävä myös 
uusiin järjestelmiin, joilla taataan 
Euroopan laajuisten liikenneverkkojen ja 
muiden eurooppalaisten 
liikennehankkeiden rahoitus ja tehostetaan 
sitä tukemalla innovatiivisia lainaohjelmia 
sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyötä Euroopassa.

Perustelu

Kilpailukykyä voidaan parantaa paitsi rakentamalla ja huoltamalla ajoneuvoja myös uusilla 
tavoilla rahoittaa infrastruktuuria.

Tarkistus 17
Liite I, osa 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Toimet, Eurooppalaisen maailmanlaajuisen 

satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) tukeminen, 2 kohta

Mahdollisuuksien täydellinen 
hyödyntäminen. Tavoitteena on edistää 
palvelujen laajempaa käyttöä (erilaisia 
palvelutyyppejä ovat avoimet ja kaupalliset 
palvelut, ihmishengen turvaamiseen liittyvät 
palvelut ja etsintä- ja pelastuspalvelut sekä 
julkisesti säännellyt palvelut), kehittää 
tavaraliikenteen hallintasovelluksia, 
hyödyntää sivutuotteena syntyviä palveluja 
ja demonstroida satelliittinavigoinnin 
hyötyjä ja tehokkuutta.

Mahdollisuuksien täydellinen 
hyödyntäminen. Tavoitteena on edistää 
palvelujen laajempaa käyttöä (erilaisia 
palvelutyyppejä ovat avoimet ja kaupalliset 
palvelut erityisesti Manner-Euroopasta
kauimpana sijaitsevilla syrjäisillä alueilla,
ihmishengen turvaamiseen liittyvät palvelut 
ja etsintä- ja pelastuspalvelut sekä julkisesti 
säännellyt palvelut), kehittää 
tavaraliikenteen hallintasovelluksia, 
hyödyntää sivutuotteena syntyviä palveluja 
ja demonstroida satelliittinavigoinnin 
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hyötyjä ja tehokkuutta.

Perustelu

Eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) käyttö Manner-Euroopasta 
kauimpana sijaitsevilla syrjäisillä alueilla auttaa merkittävästi kehittämään 
liikennejärjestelmää, joka pystyy tehokkaasti vastaamaan tiettyjen eurooppalaisten alueiden 
maantieteellisestä asemasta johtuviin ongelmiin.

Tarkistus 18
Liite I, osa 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa 
tämän alan TTK-toimintaa, ja sitä pyritään 
edistämään osa-alueilla, joilla siitä on etua 
teollisuudelle ja poliittisille 
päätöksentekijöille. Toimien mahdollisia 
aihealueita ovat yleisesti ottaen osa-alueet, 
jotka ovat markkinoiden kannalta 
kiinnostavia (esim. maailmankaupan kehitys 
ja verkkojen ja palvelujen yhdistäminen 
mantereiden laajuisesti ja mantereiden 
välillä), osa-alueet, joilla on mahdollisuuksia 
käyttää ja hankkia tieteellistä tietoa ja 
teknologiaa, joka täydentää nykyistä 
eurooppalaista osaamista ja hyödyttää 
kaikkia osapuolia, sekä osa-alueet, joilla 
Eurooppa voi vastata maailmanlaajuisin 
tarpeisiin (esim. ilmastonmuutos) tai edistää 
kansainvälisiä standardeja ja 
maailmanlaajuisia järjestelmiä (esim. 
soveltava logistiikka ja satelliittinavigointi-
infrastruktuuri).

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa 
tämän alan TTK-toimintaa, ja sitä pyritään 
edistämään osa-alueilla, joilla siitä on etua 
teollisuudelle ja poliittisille 
päätöksentekijöille. Toimien mahdollisia 
aihealueita ovat yleisesti ottaen osa-alueet, 
jotka ovat Euroopan keskusalueiden
läheisyydessä tai etäämpänä sijaitsevien 
markkinoiden kannalta kiinnostavia (esim. 
maailmankaupan kehitys ja verkkojen ja 
palvelujen yhdistäminen mantereiden 
laajuisesti ja mantereiden välillä), osa-alueet, 
joilla on mahdollisuuksia käyttää ja hankkia 
tieteellistä tietoa ja teknologiaa, joka 
täydentää nykyistä eurooppalaista osaamista 
ja hyödyttää kaikkia osapuolia, sekä osa-
alueet, joilla Eurooppa voi vastata 
maailmanlaajuisin tarpeisiin (esim. 
ilmastonmuutos) tai edistää kansainvälisiä 
standardeja ja maailmanlaajuisia järjestelmiä 
(esim. soveltava logistiikka ja 
satelliittinavigointi-infrastruktuuri).

Perustelu

Kielellinen täsmennys.

Tarkistus 19
Liite I, osa 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), Esiin nousevat tarpeet ja ennakoimattomat 

politiikkaan liittyvät tarpeet, 1 kohta
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Esiin nouseviin tarpeisiin liittyvillä toimilla 
tuetaan tutkimusta, jolla vastataan 
tulevaisuuden liikennejärjestelmien 
kriittisiin muutoksiin ja haasteisiin. 
Mahdollisia tutkimuskohteita ovat muun 
muassa uudet kuljetus- ja ajoneuvoratkaisut, 
automaatio, liikkuvuus ja organisaatio.

Esiin nouseviin tarpeisiin liittyvillä toimilla 
tuetaan tutkimusta, jolla vastataan 
tulevaisuuden liikennejärjestelmien 
kriittisiin muutoksiin ja haasteisiin. 
Mahdollisia tutkimuskohteita ovat muun 
muassa uudet kuljetus- ja ajoneuvoratkaisut, 
automaatio, liikkuvuus ja organisaatio sekä 
innovatiivinen ja kestävä eurooppalainen 
logistiikka, joka toimii kasvun ja koheesion 
välineenä.

Perustelu

Komissiolta odotetaan lähitulevaisuudessa logistiikan alalla toimia, joissa otetaan huomioon 
tarve parantaa ja lisätä eurooppalaista kapasiteettia tällä alalla, joka on perustavalaatuisen 
tärkeä liikenteen, energian käytön ja ympäristövaikutusten rationalisoimiseksi tavalla, joka 
takaa alueellisen koheesion ja käyttäjille tarjottavien palvelujen kilpailukyvyn.

Tarkistus 20
Liite I, osa 7 Liikenne (mukaan luettuna ilmailu), otsikko Toimet, alaotsikko Matkailu (uusi)

Matkailu
Tutkitaan matkailun vaikutuksia 
liikenteeseen sekä puhtaan ja tehokkaan 
liikenteen vaikutuksia matkailun kestävään 
kehitykseen; kehitetään kestävää 
matkailua, johon ei liity liiallista 
liikennepalvelujen kysyntää; kehitetään 
innovatiivisia toiminta-ajatuksia, jotka 
koskevat liikennepalvelujen käyttöä 
matkailussa, mukaan luettuna sähköiset 
varausjärjestelmät ja integroidut 
lippujärjestelmät.

Perustelu

Koska matkailu ja liikenne liittyvät läheisesti toisiinsa, tekstiin on lisättävä niiden välisiä 
yhteyksiä koskeva tutkimus. Innovatiivisilla ratkaisuilla, kuten sähköisillä varausjärjestelmillä 
ja integroiduilla lippujärjestelmillä, voi olla matkailualan markkinoille erityisen suuri 
merkitys.

Tarkistus 21
Liite II, rivi 9
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Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) Liikenne (mukaan luettuna ilmailu- ja 
merenkulkuteknologia)

Perustelu

Euroopan on säilytettävä etumatkansa merenkulkuteknologiaa koskevan tutkimuksen alalla.

Tarkistus 22
Säädökseen liittyvä rahoitusselvitys, kohta 3.1

02 04 01 Avaruus; 02 04 02 Valmistelutoimi 
Euroopan turvallisuutta koskevan 
tutkimustoiminnan lisäämiseksi; 08 02 01 
Terveysalan genomiikka ja bioteknologia; 
08 05 01 Elintarvikkeiden laatu ja 
turvallisuus; 09 04 01 Tietoyhteiskunnan 
teknologia; 08 03 01 Nanoteknologia, 
älykkäät materiaalit, uudet 
tuotantomenetelmät ja -laitteet; 08 06 01 01 
Kestävät energiajärjestelmät; 06 06 01 01 
Kestävät energiajärjestelmät; 08 06 01 03 
Globaalimuutos ja ekosysteemit; 08 04 01 
Ilmailu; 08 06 01 02 Kestävä pintaliikenne; 
06 06 01 Ilmailu ja avaruus; 06 06 01 02 
Kestävä pintaliikenne; 08 07 01 Kansalaiset 
ja hallinto osaamisyhteiskunnassa; 08 08 
01 01 – 06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 - Eri 
alojen politiikan tukeminen sekä tieteellisten 
ja teknologisten tarpeiden ennakointi

02 04 01 Avaruus; 02 04 02 Valmistelutoimi 
Euroopan turvallisuutta koskevan 
tutkimustoiminnan lisäämiseksi; 08 02 01 
Terveysalan genomiikka ja bioteknologia; 
08 05 01 Elintarvikkeiden laatu ja 
turvallisuus; 09 04 01 Tietoyhteiskunnan 
teknologia; 08 03 01 Nanoteknologia, 
älykkäät materiaalit, uudet 
tuotantomenetelmät ja -laitteet; 08 06 01 01 
Kestävät energiajärjestelmät; 06 06 01 01 
Kestävät energiajärjestelmät; 08 06 01 03 
Globaalimuutos ja ekosysteemit; 08 04 01 
Ilmailu; 08 06 01 02 Kestävä pintaliikenne; 
06 06 01 Ilmailu ja avaruus; 06 06 01 02 
Kestävä pintaliikenne; 06 03 01 Euroopan 
laajuiset liikenneverkot (ainoastaan 
Galileo, "erityinen toimenpide 2"); 
08 07 01 Kansalaiset ja hallinto 
osaamisyhteiskunnassa; 08 08 01 01 –
06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 - Eri alojen 
politiikan tukeminen sekä tieteellisten ja 
teknologisten tarpeiden ennakointi

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon neuvoston päätös uudesta rahoituskehyksestä.

Tarkistus 23
Säädökseen liittyvä rahoitusselvitys, kohta 5.3, alakohta 7

(7) Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) (7) Liikenne (mukaan luettuna ilmailu- ja 
merenkulkuteknologia), erityisesti Galileo, 
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SESAR ja ERTMS

Perustelu

Galileo, SESAR ja ERTMS: tällä tarkistuksella otetaan huomioon neuvoston päätös uudesta 
rahoituskehyksestä. Euroopan on säilytettävä etumatkansa merenkulkuteknologiaa koskevan 
tutkimuksen alalla.
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