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RÖVID INDOKOLÁS

A hetedik keretprogram: jelenlegi állapot

2005. április 6-án a Bizottság előterjesztette a kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjára (KP7) (2007–2013) 
vonatkozó európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatot. 2005. október 11-én a 
TRAN bizottság a közlekedésről és repüléstechnikáról szóló tematikus részt módosító 
véleményt fogadott el e javaslatról, amelyet az ITRE bizottsághoz tettek át. Az ITRE 
bizottság úgy határozott, hogy a 2007-2013-as pénzügyi tervvel kapcsolatos bizonytalanság 
fényében két munkadokumentummal előzi meg jelentését, amelyeket 2005. júniusában és 
októberében terjesztett elő. Az ITRE jelentéstervezetét 2006. januárban terjesztik elő. Az 
Önök előadója azt javasolta Buzek úrnak, az ITRE előadójának, hogy valamennyi TRAN 
módosítást vegye át, és tartózkodjon azon módosítások átvételét, amelyek a TRAN bizottság 
módosításaival ütköznének.

Időközben a Bizottság új javaslatot terjesztett elő a 2005. szeptember 21-i tanácsi 
határozathoz, amely csak az KP7 konkrét „együttműködési” programját érinti. Az 
együttműködési program a KP7 azon része, amely megnevezi a kilenc tematikus kutatási 
területet, amelyek közül az egyik a közlekedés és a repüléstechnika. Az ITRE bizottság külön 
jelentést készít erről a javaslatról, amelyről meg kell jegyezni, hogy a Parlamentet csak 
konzultációra kérték fel.

Közlekedés és repüléstechnika az együttműködési programban: különbségek az 
általános KP7 javaslathoz képest

Az együttműködési programra irányuló javaslat sok szempontból annak a konkretizálása, ami 
már szerepelt a KP7-re vonatkozó általános javaslatban. Ami a közlekedést és a 
repüléstechnikát illeti, a javaslat ugyanazon struktúrát követi, azaz előbb az első célkitűzést és 
megközelítést mutatja be, majd a repüléstechnika és a légi közlekedés, a felszíni közlekedés 
és a Galileo terén végzet tevékenységeket. 

Az általános KP7 javaslathoz képest az alábbi eltéréseket, illetve kiegészítéseket lehet 
megjegyezni:

Célkitűzés és megközelítés:
A biztonságosabb közlekedés került a célkitűzések közé. Az együttműködési program 
megközelítése „integráltként” jellemezhető, amely minden fajta közlekedés i módot összeköt. 
A több területet érintő tematikus területek az olyan közlekedési sajátosságokra helyezi a 
hangsúlyt, mint a biztonság. Ahelyett, hogy „a jövő tiszta és biztonságos járművéről” esne 
szó, általánosabb szövegezés használatára kerül sor, azzal, hogy „a közlekedési 
alkalmazásoknál használt alternatív energiaforrásokról” és „környezeti hatásokról...többek 
között klímaváltozásról" van szó.  Nagyobb hangsúly kerül a technológiai platformokra és 
azok stratégiai kutatási napirendjére, ami igazolhatja a közös technológiai kezdeményezések 
létrehozását. Figyelmet kapnak a KKV-kra különös jelentősséggel bíró tevékenységek, 
valamint a hatásvizsgálatok.

Tevékenységek a repüléstechnika és a légi közlekedés terén 
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Egyes mennyiségi célkitűzésekkel egészül ki a szöveg, mint például a kibocsátások 
csökkentése (szén-dioxid és zaj 50%-kal, illetve nitrogén-monoxid 80%-kal való 
csökkentése), a baleseti ráta ötszörös csökkentése, az új termékek piacra jutási idejének 
megfelezése. A fogyasztói elégedettség és biztonság biztosítása alapján említésre kerül a 
különböző típusú járművek repülőtéri és légi közlekedési műveletek kiigazításáról és az 
elfogadható közösségi hangszinteken történő folyamatos használatról szóló kutatás. A 
időhatékonyság növelése esetében a hangsúly a SESAME kezdeményezésre kerül.   Amikor a 
jövő légi közlekedéséről esik szó, néhány új koncepció kerül említésére, mint például új 
meghajtó és emelő koncepciók, valamint a repülőgép irányításának új módszerei.

Tevékenységek a felszíni közlekedésben (vasút, közút és víz):
Az indoklások részletesebbek, és új hangsúlyok is előkerülnek. Említésre kerülnek például a 
fűtőcellák (környezetbarát megoldásokra), a fel- és lerakodás (közlekedési módok közötti 
váltás) kereslet menedzsment (városi mobilitáshoz), kockázatelemzés (biztonságra) és az 
életciklus költségek csökkentése (versenyképességhez).

Galileo tevékenységek:
Ezt a bekezdést lényegesen kiterjesztik, a Galileo rendszer lehetséges alkalmazásainak 
valamennyi fajtájának említése mellett (pl. kartográfia, navigáció), valamint fontos 
aspektusokat vesznek figyelembe (pl. a kereskedelmi hozzáférés megnyitása vagy a hitelesítés 
útján történő biztonságos használat).

Egyéb kiegészítések:
Két új alfejezettel egészült ki a szöveg: az egyik a nemzetközi együttműködés fontosságának 
hangsúlyozására,  a másik annak észrevételezésére, hogy a kutatásnak az előre nem látott 
politikai szükségletekre is választ kell, hogy adjanak.

Módosítások

Az együttműködési programról szóló ezen bizottsági javaslat közzétételének idejére a 
parlament még nem fogadta el az általános KP7 javaslatról szóló jelentését. Ez a bizottsági 
javaslat ezért (egyelőre) nem veszi figyelembe a Parlament általános javaslathoz fűzött 
módosításait. Mivel ez az új javaslat hasonló a korábbihoz, az Önök előadója az általános 
javaslathoz fűzött módosításokhoz hasonló módosításokat javasol.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
2. cikk, (1) bekezdés, g) pont

(g) közlekedés (beleértve a repüléstechnikát 
is);

(g) közlekedés (beleértve a repüléstechnikát 
és a haditengerészeti technológiát is), 
különösen a Galileo, a SESAR és az 
ERTMS *;
_____________________
* A Galileo európai műholdnavigációs program, a 
SESAR az egységes európai égbolt keretében ATM 
kutatási program, az ERTMS, az Európai Vasúti 
Közlekedésirányítási Rendszer.

Indokolás

Európa meg kell, hogy őrizze vezető szerepét a haditengerészeti technológia kutatása terén. A 
Galileo, a SESAR és az ERTMS esetén az új pénzügyi tervekre vonatkozó tanácsi határozatot 
figyelembe vevő kiigazítás.

Módosítás 2
I. melléklet, 7. szakasz, Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), cím

közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) közlekedés (beleértve a repüléstechnikát és a 
haditengerészeti technológiá is), különösen 
a Galileo, a SESAR és az ERTMS
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Indokolás

Európa meg kell, hogy őrizze vezető szerepét a haditengerészeti technológia kutatása terén. A 
Galileo, a SESAR és az ERTMS esetén az új pénzügyi tervekre vonatkozó tanácsi határozatot 
figyelembe vevő kiigazítás.

Módosítás: 3
I. melléklet, 7. szakasz, Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), Célkitűzés

A technológiai fejlődésre alapozva 
integrált, környezetbarátabb, 
„intelligensebb” és biztonságosabb 
páneurópai közlekedési rendszerek 
kifejlesztése a polgárok és a társadalom 
javára, a környezet és a természeti 
erőforrások tiszteletben tartásával; továbbá 
az európai iparágak által a nemzetközi 
piacon elért versenyképesség és vezető 
szerep biztosítása és tovább javítása.

A versenyképes és utasbarát európai 
közlekedési rendszerek tartós fejlesztése az 
európai polgárok és a globális piacon jelen 
lévő iparágak érdekében. Technológiai 
előnyök, fenntartható fejlődés, 
környezetbarátabb, „intelligensebb”, „jobbat 
olcsóbban”, fogyasztóbarátabb és 
globálisabb páneurópai közlekedési és 
logisztikai  rendszerek a hetedik 
keretprogram célkitűzései a közlekedési és 
logisztikai ágazatban.

Indokolás

Az első és legfontosabb célkitűzés a versenyképesség megteremtése, ezt követően pedig a fő 
célkitűzést támogatandó a kutatási háttér megteremtése. Az, hogy az ügyfélbarát jelleget 
beépítették, összhangban van a bizottsági javaslat szellemével. Az EU globális közlekedési 
kapcsolatai és annak közlekedési rendszereinek fejlődése miatt alapvetően fontos megemlíteni 
azon új és javított logisztikai rendszereket, amelyek segítenek mind a mobilitás fejlesztésében, 
mind a környezeti hatások csökkentésében.

Módosítás: 4
I. melléklet, 7. szakasz, Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), Végrehajtás első 

bekezdés

Az európai közlekedési rendszer 
létfontosságú eleme az európai gazdasági és 
társadalmi jólétnek: kulcsszerepet tölt be az 
emberek és az áruk helyi, regionális, 
nemzeti, európai és nemzetközi szintű 
szállításában. Ez a téma néhány, a 

Az európai és globális közlekedési 
rendszerek létfontosságú elemei az európai 
gazdasági és társadalmi jólétnek: nemcsak a
tagállamok közötti belső közlekedés arányai 
jelentősek a harmadik országokkal való fő 
közlekedési kapcsolatokkal együtt, de az 
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közlekedésről szóló fehér könyvben 
megjelölt, jelenleg is aktuális kihívást kíván 
megválaszolni azáltal, hogy a kibővített 
Európai Unióban növeli a közlekedési 
rendszerek hozzájárulását a társadalom 
életéhez és az ipar versenyképességéhez, 
miközben igyekszik minél inkább 
csökkenteni a közlekedés környezeti, 
energiafelhasználási, védelmi és 
közegészségügyi negatív hatásait és 
következményeit.

európai vállalatok, különösen a légi- és 
tengeri közlekedési ágazatban, számos 
területen dominánsak, akár a közlekedési 
szolgáltatások, akár fejlett eszközök 
szállítása terén. Ez a téma néhány, a 
közlekedésről szóló fehér könyvben 
megjelölt, jelenleg is aktuális kihívást kíván 
megválaszolni azáltal, hogy a kibővített 
Európai Unióban növeli a közlekedési 
rendszerek hozzájárulását a társadalom 
életéhez és az ipar versenyképességéhez, 
miközben igyekszik minél inkább 
csökkenteni a közlekedés környezeti, 
energiafelhasználási, védelmi és 
közegészségügyi negatív hatásait és 
következményeit. A közlekedési kutatások 
költségvetésének újrafelosztása tükrözi a 
különböző közlekedési módozatok 
gazdasági fontosságát.

Indokolás

Az európai közlekedési ágazat globális szempontból kell vizsgálni. Továbbá mivel a felszíni 
közlekedésnek gazdasági viszonylatban nagyobb súlya van, mint a légi közlekedésnek, ennek 
tükröződnie kell a költségvetés újrafelosztásában és a kutatási napirendben. Ahogy azt maga 
a Bizottság is feltüntette a  hetedik keretprogramjára vonatkozó COM(2005)0043  általános 
javaslatban, a felszíni közlekedés az EU GDP-jének 11%-át teszi ki, illetve 16 millió embert 
foglalkoztat, míg a légi közlekedés esetében ezek a számadatok 2.6%, illetve 3,1 millió.

Módosítás 5
I. melléklet, 7. szakasz, Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is,) Végrehajtás, (3) 

bekezdés

A területen létrehozott különböző 
technológiai platformok (az ACARE a 
repülőgépiparban és a légi közlekedésben, az 
ERRAC a vasúti közlekedésben, az 
ERTRAC a közúti közlekedésben, a 
WATERBORN a vízi közlekedésben, 
valamint a hidrogénnel és az 
üzemanyagcellákkal foglalkozó platform) 
hosszú távú elképzeléseket és stratégiai 
kutatási menetrendeket dolgoztak ki, 
amelyek hasznos alapként szolgálnak a téma 
meghatározásához és megfelelnek a politikai 
döntéshozók igényeinek és a társadalom 
elvárásainak. A stratégiai kutatási 

A területen létrehozott különböző 
technológiai platformok (az ACARE a 
repülőgépiparban és a légi közlekedésben, az 
ERRAC a vasúti közlekedésben, az 
ERTRAC a közúti közlekedésben, a 
WATERBORN a vízi közlekedésben és a 
haditengerészeti technológiában,, valamint 
a hidrogénnel és az üzemanyagcellákkal 
foglalkozó platform) hosszú távú 
elképzeléseket és stratégiai kutatási 
menetrendeket dolgoztak ki, amelyek 
hasznos alapként szolgálnak a téma 
meghatározásához és megfelelnek a politikai 
döntéshozók igényeinek és a társadalom 
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menetrendekben megjelölt egyes kérdésekre 
indokolt közös technológiai 
kezdeményezéseket indítani. Az ERA-NET-
hálózatok lehetőséget teremtenek a 
közlekedésen belül konkrét témák további 
transznacionális összehangolásának 
elősegítésére, ezért ezeket a tevékenységeket 
indokolt esetben folytatni kell.

elvárásainak. A stratégiai kutatási 
menetrendekben megjelölt egyes kérdésekre 
indokolt közös technológiai 
kezdeményezéseket indítani. Az ERA-NET-
hálózatok lehetőséget teremtenek a 
közlekedésen belül konkrét témák további 
transznacionális összehangolásának 
elősegítésére, ezért ezeket a tevékenységeket 
indokolt esetben folytatni kell.

Indokolás

Európa meg kell, hogy őrizze vezető szerepét a haditengerészeti technológia kutatása terén.

Módosítás 6
I. melléklet 7. szakasz Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) Végrehajtás (5) bekezdés

A meglévő politikai igények kielégítésére és 
az új szakpolitikák (például a tengerpolitika) 
kialakítására, értékelésére és 
megvalósítására az egyes tevékenységeken 
belül vagy több tevékenység mozgósításával 
kerül sor. Ennek keretében stratégiai 
megfigyelési és előrejelzési célból 
felméréseket kell végezni, modelleket és 
eszközöket kell alkalmazni, és egységes 
egésszé kell formálni a közlekedés 
legfontosabb gazdasági, társadalmi, 
biztonsági és környezeti vonatkozásait. A 
horizontális jellegű tevékenységek a 
közlekedés specifikus jegyeire, például a 
közlekedési rendszerektől elválaszthatatlan 
biztonsági kérdésekre; az alternatív 
energiaforrások közlekedési 
alkalmazásokban való felhasználására;
valamint a közlekedés környezeti hatásai –
köztük az éghajlatváltozás – figyelemmel 
kísérésére irányulnak.

A meglévő politikai igények kielégítésére és 
az új szakpolitikák (például a tengerpolitika) 
kialakítására, értékelésére és 
megvalósítására az egyes tevékenységeken 
belül vagy több tevékenység mozgósításával 
kerül sor. Ennek keretében stratégiai 
megfigyelési és előrejelzési célból 
felméréseket kell végezni, modelleket és 
eszközöket kell alkalmazni, és egységes 
egésszé kell formálni a közlekedés 
legfontosabb gazdasági, társadalmi, 
biztonsági és környezeti vonatkozásait. A 
horizontális jellegű tevékenységek a 
közlekedés specifikus jegyeire, például a 
közlekedési rendszerektől elválaszthatatlan 
biztonsági kérdésekre; az alternatív 
energiaforrások közlekedési 
alkalmazásokban való felhasználására; a 
közlekedés környezeti hatásai – köztük az 
éghajlatváltozás – figyelemmel kísérésére 
irányulnak; továbbá az állandó földrajzi 
korlátokból eredő hátrányos hatások 
csökkentésére. A környezeti kutatásnak ki 
kell terjednie a közlekedési forgalom 
elkerülésére, csökkentésére és 
optimalizálására.
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Indokolás

A vélemény előadója által javasolt szöveg alapján ez a módosítás azt javasolja, hogy az 
együttműködés címén követendő intézkedéseknek csökkenteniük kell a tartós földrajzi 
korlátokból adódó hátrányos hatásokat.

Módosítás 7
I. melléklet, 7. szakasz, Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), Tevékenységek, 

Repüléstechnika és légi közlekedés, alcím

Repüléstechnika és légi közlekedés Repüléstechnika és fenntartható légi 
közlekedés 

Indokolás

Az EKSz. 2. cikkével és a göteborgi Európai Tanáccsal összhangban.

Módosítás 8
I. melléklet, 7. szakasz, Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), Tevékenységek, 

Repüléstechnika és légi közlekedés, alcím, (4) bekezdés

ugrásszerű javulás elérése az utasok 
választási lehetőségei és a menetrend 
rugalmassága terén, és ezzel párhuzamosan a 
relatív balesetszám ötödére szorítása. Az új 
technológiák a széles testűtől a kisméretű 
légi járművekig terjedően nagyobb 
repülőgép-motor konfigurációválasztékot 
tesznek lehetővé, és fokozottabb 
automatizáltságot biztosítanak a rendszer 
valamennyi elemében, különösen a légi 
jármű vezetésében. A tevékenység emellett 
az utasok kényelmének és jó közérzetének 
biztosítására, új szolgáltatásokra és az 
emberi tényezőre különös hangsúlyt fektető 
aktív és passzív biztonsági intézkedésekre is 
összpontosít. A kutatás kiterjed a repülőtéri 
és a légiközlekedési műveletek más 
járműtípusokhoz és a lakóközösségek 
számára elfogadható zajszint melletti éjjel-

ugrásszerű javulás elérése az utasok 
választási lehetőségei és a menetrend 
rugalmassága terén, és ezzel párhuzamosan a 
relatív balesetszám ötödére szorítása. Az új 
technológiák a széles testűtől a kisméretű 
légi járművekig terjedően nagyobb 
repülőgép-motor konfigurációválasztékot 
tesznek lehetővé, és fokozottabb 
automatizáltságot biztosítanak a rendszer 
valamennyi elemében, különösen a légi 
jármű vezetésében, és a nemzeti 
információs és helyfoglalási rendszereket 
Európa-szerte átjárhatóvá teszik az 
üzemeltető és a fuvarozási mód 
tekintetében. A tevékenység emellett az 
utasok kényelmének és jó közérzetének 
biztosítására, új szolgáltatásokra és az 
emberi tényezőre különös hangsúlyt fektető 
aktív és passzív biztonsági intézkedésekre is 
összpontosít. A kutatás kiterjed a repülőtéri 
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nappali repüléshez való igazítására is. és a légiközlekedési műveletek más földrajzi 
körülményekhez és járműtípusokhoz és a 
lakóközösségek számára elfogadható 
zajszint melletti éjjel-nappali repüléshez 
való igazítására is.

Indokolás

A foglalási rendszerek jobb integrációja nem csak az ügyfelek elégedettségét növeli, hanem a 
rendszer egészének hatékonyságát is, valamennyi földrajzi feltételre.

Módosítás 9
I. melléklet, 7. szakasz, Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is Tevékenységek, 

Repüléstechnika és légi közlekedés, alcím, (5) bekezdés

A költséghatékonyság javítása: a piacra 
jutási időt felére csökkentő, a termékek 
fejlesztési és üzemeltetési költségeit 
leszorító, a polgárok számára 
megfizethetőbb közlekedést eredményező 
versenyképes ellátási lánc kialakításának 
támogatása. A kutatás a koncepcionális 
tervezéstől a termékfejlesztésig, a gyártásig 
és az üzemeltetés közbeni műveletekig 
terjedően a teljes üzleti folyamatban 
igyekszik előrelépést elérni, ideértve az 
ellátási lánc integrálását is. Kiterjed a jobb 
szimulációs eszközökre és nagyobb fokú 
automatizáltságra, a karbantartást nem 
igénylő légi jármű megvalósításának 
technológiáira és módszereire, valamint a 
repülőgépi, a repülőtéri és a légiközlekedési 
szolgáltatási műveletek karcsúsítására.

A költséghatékonyság javítása: a piacra 
jutási időt felére csökkentő, a termékek 
fejlesztési és üzemeltetési költségeit például 
a Valós Idejű Mobil Karbantartási 
Rendszer (SMMART) projekt 
eredményeinek kihasználásával leszorító, a 
polgárok számára megfizethetőbb 
közlekedést eredményező versenyképes 
ellátási lánc kialakításának támogatása. A 
kutatás a koncepcionális tervezéstől a 
termékfejlesztésig, a gyártásig és az 
üzemeltetés közbeni műveletekig terjedően a 
teljes üzleti folyamatban igyekszik 
előrelépést elérni, ideértve az ellátási lánc 
integrálását is. Kiterjed a jobb szimulációs 
eszközökre és nagyobb fokú 
automatizáltságra, a karbantartást nem 
igénylő légi jármű megvalósításának 
technológiáira és módszereire, valamint a 
repülőgépi, a repülőtéri és a légiközlekedési 
szolgáltatási műveletek karcsúsítására.

Indokolás

Kívánatos, hogy a hatodik keretprogram potenciális eredményei e szempontból is előnyökkel 
szolgáljanak, mely keretprogramnak része a SMMART – Valós Idejű Mobil Karbantartási 
Rendszer. A SMMART-tal kapcsolatos kutatás célja a légiiparban a hatékonyabbá tétel és a 
felesleges elemekkel rendelkező ellátási lánc megrövidítése.
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Módosítás 10
I. melléklet, 7. szakasz, Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), Tevékenységek, 

Repüléstechnika és légi közlekedés, alcím, (6) bekezdés

A repülőgép és az utasok védelme: a 
repülőgép nem rendeltetésszerű 
használatából fakadóan az utasokat vagy a 
lakosságot érintő, sérülésben, veszteségben, 
anyagi kárban vagy zavarásban 
megnyilvánuló ellenséges cselekmények 
megelőzése. A kutatás a légi közlekedés 
rendszerének érintett elemeire összpontosít, 
ezen belül különösen az utastérre és a 
pilótafülkére vonatkozó védelmi 
intézkedésekre, jogosulatlan használat esetén 
a repülőgép automatikus vezérlésére és 
leszállására, a külső támadásokkal szembeni 
védelemre, valamint a légtérben nyújtott 
szolgáltatások és a repülőtéri műveletek 
védelmi vonatkozásaira.

A repülőgép és az utasok védelme: a 
repülőgép nem rendeltetésszerű 
használatából fakadóan az utasokat vagy a 
lakosságot érintő, sérülésben, veszteségben, 
anyagi kárban vagy zavarásban 
megnyilvánuló ellenséges cselekmények 
megelőzése. A kutatás a légi közlekedés 
rendszerének érintett elemeire összpontosít, 
ezen belül különösen az utastérre és a 
pilótafülkére vonatkozó védelmi 
intézkedésekre, jogosulatlan használat esetén 
a repülőgép automatikus vezérlésére és 
leszállására, a külső támadásokkal szembeni 
védelemre, valamint a légtérben nyújtott 
szolgáltatások és a repülőtéri műveletek 
védelmi vonatkozásaira, és a fizikai 
korlátokkal vagy komoly időjárási 
körülményekkel kapcsolatos szempontokra.

Indokolás

Ez a módosítás a lehető legtöbb területet a jövőbeli kutatás tárgyává kívánja tenni.

Módosítás 11
I. melléklet, 7. szakasz, Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), Tevékenységek, 

Repüléstechnika és légi közlekedés, alcím, (7) bekezdés

Úttörő szerep a jövő légi közlekedésében: a 
gyökeresebb, környezeti szempontból 
hatékony és innovatív technológiákban rejlő, 
a légi közlekedésben a század második 
felében és azon túl szükségessé váló 
előrelépést várhatóan megvalósító 
lehetőségek felderítése. A kutatás többek 
között az új hajtási és emelési elvekre, a légi 
járművek belső terének elrendezésére 
vonatkozó új ötletekre, új repülőtér-
koncepciókra, a repülőgépek vezetésének és 
irányításának új módszereire, a 

Úttörő szerep a jövő légi közlekedésében: a 
gyökeresebb, környezeti szempontból 
hatékony és innovatív technológiákban rejlő, 
a légi közlekedésben a század második 
felében és azon túl szükségessé váló 
előrelépést várhatóan megvalósító 
lehetőségek felderítése. A kutatás többek 
között az új hajtási és emelési elvekre, a légi 
járművek belső terének elrendezésére 
vonatkozó új tervekre, új repülőtér-
koncepciókra, a repülőgépek vezetésének és 
irányításának új módszereire, a 
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légiközlekedési rendszer üzemeltetésének 
alternatív koncepcióira és a repülés más 
közlekedési módokkal való integrálására 
összpontosít.

légiközlekedési rendszer üzemeltetésének 
alternatív módjaira és a repülés más 
közlekedési módokkal való integrálására 
összpontosít, továbbá a hátrányos földrajzi 
korlátok hatásainak minimalizálását célzó 
új gondolatokra.

Indokolás

A jövő légiközlekedése új módszereket kell, hogy kínáljon az olyan régiókban vagy 
országokban meglevő tartós földrajzi korlátokból eredő hatások minimalizálására, ahol ezt a 
fajta közlekedést alkalmazzák.

Módosítás: 12
I. melléklet, 7. szakasz Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), Tevékenységek, Felszíni 

közlekedés alcím

Felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés Fenntartható felszíni (vasúti, közúti, vízi) 
közlekedés

Indokolás

A hatodik keretprogramhoz hasonló módon a címnek tartalmaznia kell a „fenntartható” szót, 
mivel a Szerződés 6. cikke előírja annak kötelezettségét, hogy a fenntartható fejlődést például 
a kutatási és közlekedési szektorba kell integrálni.

Módosítás 13
I. melléklet, 7. szakasz, Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), Tevékenységek, Felszíni 

(vasúti, közúti, vízi) közlekedés alcím, (1) bekezdés

A felszíni közlekedés környezetbarátabbá 
tétele: a kevesebb lég-, víz- és 
talajszennyezéssel és enyhébb környezeti 
hatásokkal (például éghajlatváltozás, 
egészség, biológiai sokféleség, zaj) járó 
technológiák és az ehhez szükséges 
ismeretek fejlesztése. A kutatás javít a 
hajtási rendszerek tisztaságán és 
energiahatékonyságán, és előmozdítja a 
helyettesítő tüzelőanyagok, ezen belül 
különösen a hidrogén és az üzemanyagcellák 
használatát. A tevékenység kiterjed az 
infrastruktúrával, a járművekkel, a hajókkal 

A felszíni közlekedés környezetbarátabbá 
tétele: külső társadalmi és környezeti 
költségek kiszámítására vonatkozó 
módszerek javítása és a kevesebb lég-, víz-
és talajszennyezéssel és enyhébb környezeti 
hatásokkal (például éghajlatváltozás, 
egészség, biológiai sokféleség, zaj) járó 
technológiák és az ehhez szükséges 
ismeretek fejlesztése. A kutatás javít a 
hajtási rendszerek tisztaságán és 
energiahatékonyságán, és előmozdítja a 
helyettesítő tüzelőanyagok, ezen belül 
különösen a hidrogén , az üzemanyagcellák 
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és az alkatrészekkel kapcsolatos 
technológiákra, valamint a teljes rendszer 
optimalizálására is. A közlekedésspecifikus 
fejlesztéseket érintő kutatás többek között a 
gyártásra, az építésre, az üzemeltetésre, a 
karbantartásra, a javításokra, a felügyeletre, 
az újrahasznosításra, az elhasználódott 
objektumokra és a tengeri balesetek esetén 
történő beavatkozásra irányul.

és a biomassza használatát. A tevékenység 
kiterjed az infrastruktúrával, a járművekkel, 
a hajókkal és az alkatrészekkel kapcsolatos 
technológiákra, valamint a teljes rendszer 
optimalizálására is. A közlekedésspecifikus 
fejlesztéseket érintő kutatás többek között a 
gyártásra, az építésre, az üzemeltetésre, a 
karbantartásra, a javításokra, a felügyeletre, 
az újrahasznosításra, az elhasználódott 
objektumokra és a tengeri balesetek esetén 
történő beavatkozásra irányul. A kutatás 
meg teremti a célzott / kockázat alapú 
tervezés alapját, így a hajók és szárazföldön 
kívüli szerkezetek fokozottabb biztonságát 
és hatékonyságát, fokozza a hajók 
működtethetőségét és fenntartását, és új 
rendszereket vezet be a haditengerészeti 
műveletek biztosítására. A 
környezetszennyezést ugyanakkor tovább 
kell csökkenteni annak érdekében, hogy a 
fejlődés környezeti szempontból 
elfogadható szintjét garantálni lehessen a 
hajózás mértékének várható növekedését 
figyelembe véve.

Indokolás

Az új Eurovignette 2 irányelv a külső környezeti és társadalmi költségek kiszámítási 
módszereinek fejlesztését is célul tűzte ki. A biomasszát a közeljövő lehetséges alternatív 
energiaforrásának tekintik, így nem zárható ki a meghajtás területén tervezett kutatásból. A 
haditengerészeti kutatást emellett be kell vonni a felszíni közlekedés környezetbarátabbá 
tételébe.

Módosítás 14
I. melléklet, 7. szakasz, Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), Tevékenységek, Felszíni 

(vasúti, közúti, vízi) közlekedés alcím, (2) bekezdés

A közlekedési módok közötti váltás 
bátorítása és a közlekedési folyosók 
leterheltségének csökkentése: folyamatos, 
„ajtótól ajtóig” közlekedés biztosítása a 
személyek és az áruk számára, valamint a 
hatékony intermodalitást biztosító 
technológiák, különösen a vasúti szállítás 

A közlekedési módok közötti váltás 
bátorítása és a közlekedési folyosók 
leterheltségének csökkentése: folyamatos, 
„ajtótól ajtóig” közlekedés biztosítása a 
személyek és az áruk számára, valamint a 
hatékony intermodalitást biztosító 
technológiák, különösen a vasúti szállítás 
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versenyképességével összefüggésben. A 
tevékenység keretében végrehajtandó 
kutatás a helyi, a regionális, a nemzeti és az 
európai közlekedési hálózatok, rendszerek és 
szolgáltatások interoperabilitására, 
üzemének optimalizálására és intermodális 
integrálására irányul. A tevékenység célja az 
infrastruktúra, különösen a végállomások és 
a speciális célú hálózatok optimális 
használata, a közlekedés, a forgalom és a 
tájékoztatás jobb irányítása, a teherforgalom 
jobb logisztikája, továbbá az utasok számára 
a közlekedési módok közötti váltás 
elősegítése. Törekedni kell intelligens 
rendszerek, új koncepciójú járművek és 
hajók – beleértve a be- és kirakodás újszerű 
műveleteit is – kifejlesztésére. A politikai 
döntéshozatalt megalapozó ismeretek 
kiterjednek az infrastruktúra árának és 
díjainak meghatározására, valamint az 
európai uniós közlekedéspolitikai 
intézkedések és a transzeurópai hálózatok 
kialakítására irányuló politika és projektek 
értékelésére

versenyképességével összefüggésben. Ez 
„egységes rendszer alapú megközelítés” 
kialakítását jelenti, melyben a közlekedési 
módok között egyensúly van, ideértve a 
vasúti, a belvízi közlekedést és a rövid 
tengeri hajóutakat a közúti és a rövid távú 
légi szállítás alternatívájaként, ami egyúttal 
a Marco Polo programok célkitűzése is. A 
tevékenység keretében végrehajtandó 
kutatás a helyi, a regionális, a nemzeti és az 
európai közlekedési hálózatok, rendszerek és 
szolgáltatások interoperabilitására, 
üzemének optimalizálására és intermodális 
integrálására és az Európai Vasúti 
Közlekedésirányítási Rendszerrel
kapcsolatos további tapasztalatok 
megszerzésére és annak további 
fejlesztésére irányul. A tevékenység célja az 
infrastruktúra, különösen a végállomások és 
a speciális célú hálózatok optimális 
használata, a közlekedés, a forgalom és a 
tájékoztatás jobb irányítása, a teherforgalom 
jobb logisztikája, továbbá az utasok számára 
a közlekedési módok közötti váltás 
elősegítése. Törekedni kell intelligens 
rendszerek, új koncepciójú járművek és 
hajók – beleértve a be- és kirakodás újszerű 
műveleteit is – kifejlesztésére. A politikai 
döntéshozatalt megalapozó ismeretek 
kiterjednek az infrastruktúra árának és 
díjainak meghatározására, valamint az 
európai uniós közlekedéspolitikai 
intézkedések és a transzeurópai hálózatok 
kialakítására irányuló politika és projektek 
értékelésére.

Indokolás

Egy „egységes rendszerfelfogás” azt jelenti, hogy az egyes területeken zajló közlekedést 
egyetlen rendszerként kezelik, és az ezen területen zajló közlekedés igényeit azon mód 
szolgálhatja, amely a legjobban megfelel az ügyfelek, a szállító és a környezet adott 
szükségleteinek. A kutatás segítséget nyújthat a  technológiák és felhasználói alkalmazások 
kifejlesztésében egy ilyen felfogás megvalósítása érdekében, és ezáltal támogatva a „zöld” 
vasúti,  belvízi és rövid tengeri  közlekedést. Az intermodalitást  gátló jelenlegi nehézségek és 
a dugók növekedése miatt rendkívül fontos mind uniós, mind nemzeti és regionális szinten új 
logisztikai rendszereket kifejleszteni. Az ERTMS szerepe fontos a TEN-T-n belül. További, a 
standardizálásra, stabilizálásra és új tapasztalatokra vonatkozó kutatást kell kialakítani ezek 
mellett.
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Módosítás: 15
I. melléklet 7. szakasz Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), Tevékenységek, Felszíni 

közlekedés alcím harmadik bekezdés

A fenntartható városi mobilitás biztosítása:
az „új generációjú járműre” és piaci 
bevezetésére irányuló kutatáson keresztül a 
személyek és az áruk mobilitásának 
elősegítése a tiszta, energiahatékony, 
biztonságos és intelligens közúti közlekedés 
valamennyi elemének felhasználásával. A 
mobilitás új koncepcióit, az innovatív 
szervezeti struktúrákat, a mobilitást 
elősegítő innovatív programokat és a 
minőségi tömegközlekedést érintő kutatás 
célja annak biztosítása, hogy mindenki 
hozzáférjen a rendelkezésre álló 
technológiákhoz, és megvalósuljon a magas 
szintű intermodális integráció. Innovatív 
stratégiákat kell kifejleszteni és kipróbálni a 
tiszta városi közlekedés érdekében. Különös 
figyelmet kell fordítani a közlekedés 
szennyezésmentes módjaira, a 
keresletgazdálkodásra, az egyéni közlekedés 
racionalizálására, valamint a tájékoztatási és 
a kommunikációs stratégiákra, 
szolgáltatásokra és infrastruktúrákra. A 
szakpolitikák kialakítását és végrehajtását 
támogató eszközök többek között a 
közlekedés és a földhasználat tervezését 
érintik.

A fenntartható városi mobilitás biztosítása:
az „új generációjú járműre” és piaci 
bevezetésére irányuló kutatáson keresztül a 
személyek és az áruk mobilitásának 
elősegítése a tiszta, energiahatékony, 
biztonságos és intelligens közúti közlekedés 
valamennyi elemének felhasználásával. A 
mobilitás új koncepcióit, az innovatív 
szervezeti struktúrákat, a mobilitást 
elősegítő innovatív programokat és a 
minőségi tömegközlekedést érintő kutatás 
célja annak biztosítása, hogy mindenki 
hozzáférjen a rendelkezésre álló 
technológiákhoz, és megvalósuljon a magas 
szintű intermodális integráció. Innovatív 
stratégiákat kell kifejleszteni és kipróbálni a 
tiszta városi közlekedés érdekében. Különös 
figyelmet kell fordítani a közlekedés 
szennyezésmentes módjaira, a 
keresletgazdálkodásra, az egyéni közlekedés 
racionalizálására, valamint a tájékoztatási és 
a kommunikációs stratégiákra, 
szolgáltatásokra és infrastruktúrákra.
Hangsúlyos lesz a mobilitás minősége és a 
felhasználói elégedettség is, különösen a 
csökkent mozgásképességű személyek és az 
olyan  külön csoportok esetében, mint 
például az idősebb emberek és nők.  A 
szakpolitikák kialakítását és végrehajtását 
támogató eszközök többek között a 
közlekedés és a földhasználat tervezését 
érintik.

Indokolás

A demográfiai változások és az európai társadalom jelenlegi új mobilitási szükségleteinek 
fényében fontos előre jelezni a felszíni közlekedés használóinak érzékenységében és 
felfogásában bekövetkező változásokat (kényelem, preferenciák stb.). Noha a hozzáférhetőség 
különösen a csökkent mozgásképességű személyek esetében egyre inkább fontos szempontként 
kerül elismerésre, több kutatásra van szükség ebben a kérdésben. Külön figyelmet lehet 
fordítani azon intézkedéseknek, amelyeknek pozitív túlcsordulási hatása van az egyéb 
közlekedési eszközök használóira is. A küszöbök alacsonyabb szintre helyezése és a kerekes 
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székek számára hely kialakítása a buszokon például előnyös az átlaghasználó számára is 
(könnyebb hozzáférés, időnyereség a buszmegállókban, a hely többféle módon történő 
kihasználása).

Módosítás: 16
I. melléklet 7. szakasz Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), Tevékenységek, Felszíni 

közlekedés alcím ötödik bekezdés

A versenyképesség megerősítése: a 
közlekedési ágazatok versenyképességének 
javítása, fenntartható, hatékony és 
megfizethető közlekedési szolgáltatások 
biztosítása és új ismeretek és foglalkoztatási 
lehetőségek létrehozása a kutatáson és a 
fejlesztésen keresztül. A fejlett ipari 
folyamatokat érintő technológiák kiterjednek 
a tervezésre, a gyártásra, az összeszerelésre, 
az építésre és a karbantartásra, és céljuk az 
életciklus során jelentkező költségek, 
illetőleg a fejlesztéshez kapcsolódó 
bevezetési idő csökkentése. Hangsúlyt 
kapnak a felhasználók nagyobb 
megelégedettségét biztosító innovatív 
termékkoncepciók és továbbfejlesztett 
közlekedési szolgáltatások. Új 
termelésszervezési elveket, ezen belül 
különösen ellátásilánc-gazdálkodást és 
elosztási rendszereket kell kifejleszteni.

A versenyképesség megerősítése: a 
közlekedési ágazatok versenyképességének 
javítása, fenntartható, hatékony és 
megfizethető közlekedési szolgáltatások 
biztosítása és új ismeretek és foglalkoztatási 
lehetőségek létrehozása a kutatáson és a 
fejlesztésen keresztül. A fejlett ipari 
folyamatokat érintő technológiák kiterjednek 
a tervezésre, a gyártásra, az összeszerelésre, 
az építésre és a karbantartásra, és céljuk az 
életciklus során jelentkező költségek, 
illetőleg a fejlesztéshez kapcsolódó 
bevezetési idő csökkentése. Hangsúlyt 
kapnak a felhasználók nagyobb 
megelégedettségét biztosító innovatív 
termékkoncepciók és továbbfejlesztett 
közlekedési szolgáltatások. Új 
termelésszervezési elveket, ezen belül 
különösen ellátásilánc-gazdálkodást és 
elosztási rendszereket kell kifejleszteni. A 
kutatásnak új rendszerekre is 
koncentrálnia kell a hatékonyság javítása, 
valamint a TEN-ek és egyéb európai 
mobilitási és közlekedési projektek 
finanszírozásának biztosítása érdekében, az 
innovatív hitelrendszerek, illetve az európai 
szintű PPP-k ösztönzése révén.

Indokolás

A nagyobb versenyképesség nem csak a járművek megépítésén és karbantartásán keresztül 
érhető el, hanem az infrastruktúratámogatás új módjain keresztül is.

Módosítás 17
I. melléklet, 7. szakasz, Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), Az európai globális 

műholdas navigációs rendszer (Galileo) támogatása alcím, (2) bekezdés

Teljes mértékű kihasználás: a szolgáltatások Teljes mértékű kihasználás: a szolgáltatások 
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(nyitott hozzáférés, kereskedelmi hozzáférés, 
létbiztonsági szolgáltatások, felkutatás és 
mentés, szabályozott közszolgáltatások) 
igénybevételének fellendítése;
teherforgalom-irányítási alkalmazások;
járulékos szolgáltatások kihasználása; a 
műholdas navigáció előnyeinek és 
hatékonyságának bemutatása.

(nyitott hozzáférés, kereskedelmi hozzáférés, 
különösen az európai kontinenstől 
földrajzilag legtávolabb eső régiók 
tekintetében, létbiztonsági szolgáltatások, 
felkutatás és mentés, szabályozott 
közszolgáltatások) igénybevételének 
fellendítése; teherforgalom-irányítási 
alkalmazások; járulékos szolgáltatások 
kihasználása; a műholdas navigáció 
előnyeinek és hatékonyságának bemutatása.

Indokolás

Az európai globális műholdnavigációs rendszernek (Galileo) az európai kontinenstől 
földrajzilag legtávolabb eső régiókban való alkalmazása kulcsfontosságú eszköz az egyes 
európai régiók földrajzi elhelyezkedéséből adódó korlátokkal való eredményes megbirkózásra 
alkalmas közlekedési rendszer fejlesztésének előmozdításában.

Módosítás 18
I. melléklet, 7. szakasz, Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), Tevékenységek, 

Nemzetközi együttműködés alcím

A nemzetközi együttműködés az e területen 
folytatandó KTF-tevékenységek fontos 
részét képezi, és minden olyan esetben 
bátorításban részesül, ha az ipar vagy a 
szakpolitikai igények úgy kívánják. Egyedi 
cselekvésre nagy vonalakban ott kerül sor, 
ahol vonzó piacok vannak (például a 
globális kereskedelemfejlesztés vagy a 
hálózatok és a szolgáltatások kontinensen 
belüli és interkontinentális összekapcsolása 
terén); ahol lehetőség van a meglévő európai 
tudást kölcsönös előnyök alapján kiegészítő 
tudományos ismeretekhez és 
technológiákhoz jutni; továbbá ahol Európa 
globális igényeket elégít ki (például az 
éghajlatváltozás kérdésében) vagy 
nemzetközi előírások vagy világméretű 
rendszerek kialakításához járul hozzá 
(például az alkalmazott logisztika és a 
műholdas navigáció infrastruktúrájában).

A nemzetközi együttműködés az e területen 
folytatandó KTF-tevékenységek fontos 
részét képezi, és minden olyan esetben 
bátorításban részesül, ha az ipar vagy a 
szakpolitikai igények úgy kívánják. Egyedi 
cselekvésre nagy vonalakban ott kerül sor, 
ahol vonzó piacok vannak Európa 
központjához közel vagy attól távolabb
(például a globális kereskedelemfejlesztés 
vagy a hálózatok és a szolgáltatások 
kontinensen belüli és interkontinentális 
összekapcsolása terén); ahol lehetőség van a 
meglévő európai tudást kölcsönös előnyök 
alapján kiegészítő tudományos ismeretekhez 
és technológiákhoz jutni; továbbá ahol 
Európa globális igényeket elégít ki (például 
az éghajlatváltozás kérdésében) vagy 
nemzetközi előírások vagy világméretű 
rendszerek kialakításához járul hozzá 
(például az alkalmazott logisztika és a 
műholdas navigáció infrastruktúrájában).
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Indokolás

Megfogalmazásbeli egyértelműsítés.

Módosítás 19
I. melléklet, 7. szakasz, Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), Újonnan felmerülő 

igények és előre nem látható politikai igények alcím, (1) bekezdés

Az újonnan felmerülő igényekkel 
kapcsolatos kezdeményezések a kritikus 
események és a jövő közlekedési 
rendszereivel összefüggő kihívások (például 
a közlekedés és a járművek új koncepciói, 
automatizálás, mobilitás, szervezés) 
megválaszolását célzó kutatást támogatják.

Az újonnan felmerülő igényekkel 
kapcsolatos kezdeményezések a kritikus 
események és a jövő közlekedési 
rendszereivel összefüggő kihívások (például 
a közlekedés és a járművek új koncepciói, 
automatizálás, mobilitás, szervezés) 
megválaszolását célzó kutatást támogatják, 
vagy az innovatív, fenntartható európai 
logisztikának a növekedés és a kohézió 
katalizátoraként játszandó szerepét.

Indokolás

A közeljövőben a Bizottság által a logisztika javára tervezett ösztönzésre való utalás, szem 
előtt tartva, hogy az európai kapacitást naprakésszé kell tenni és ki kell terjeszteni egy olyan 
szektorban, mely kulcsszerepet játszik a forgalom, az energiafelhasználás és a környezeti 
hatások racionalizálásában, ugyanakkor biztosítva a területi kohéziót és a felhasználóknak 
nyújtott versenyképes szolgáltatást.

Módosítás: 20
I. melléklet 7. szakasz Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is), Tevékenységek, 

Turizmus alcím (új)

Turizmus
Kutatás végzése a turizmus közlekedésre 
gyakorolt hatásáról és a hatékony és tiszta 
közlekedésnek a turizmus fenntartható 
fejlődésére gyakorolt hatásairól; innovatív 
koncepciók a közlekedés turisztikai 
szektorban történő használatára, beleértve 
az elektronikus foglalást és az integrált 
jegyértékesítést.
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Indokolás

Mivel a turizmus és a közlekedés szorosan összefügg, a két ágazat közötti kapcsolatokra 
irányuló kutatással ki kell egészíteni a szöveget. z olyan innovatív megoldások, mint például 
az elektronikus foglalás és az integrált jegyértékesítés különösen fontos lehet a turisztikai piac 
számára.

Módosítás 21
II. melléklet, kilencedik sor

Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát és 
a haditengerészeti technológiát is)

Indokolás

Európa meg kell, hogy őrizze vezető szerepét a haditengerészeti technológia kutatása terén.

Módosítás 22
Jogalkotási pénzügyi kimutatás, 3.1. szakasz, Költségvetési tételek

02 04 01 Világűr; 02 04 02 Előkészítő 
tevékenység az európai biztonsági kutatás 
fejlesztéséhez; 08 02 01 Egészségügyi célú 
genomika és biotechnológia; 08 05 01 
Élelmiszer-minőség és -biztonság; 09 04 01 
Az információs társadalomban alkalmazott 
technológiák; 08 03 01 Nanotechnológiák, 
intelligens anyagok, új gyártási eljárások és 
eszközök; 08 06 01 01 Fenntartható 
energiarendszerek; 06 06 02 01 Fenntartható 
energiarendszerek; 08 06 01 03 Globális 
változások és ökológiai rendszerek; 08 04 01 
Repüléstechnika; 08 06 01 02 Fenntartható 
felszíni közlekedés; 06 06 01 
Repüléstechnika és világűr; 06 06 02 02 
Fenntartható felszíni közlekedés; 08 07 01 
Az állampolgárok és a kormányzás viszonya 
a tudásalapú társadalomban; 08 08 01 01 –
06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 - Támogató 
szakpolitikák, felkészülés a tudományos és 
technológiai szükségletekre

02 04 01 Világűr; 02 04 02 Előkészítő 
tevékenység az európai biztonsági kutatás 
fejlesztéséhez; 08 02 01 Egészségügyi célú 
genomika és biotechnológia; 08 05 01 
Élelmiszer-minőség és -biztonság; 09 04 01 
Az információs társadalomban alkalmazott 
technológiák; 08 03 01 Nanotechnológiák, 
intelligens anyagok, új gyártási eljárások és 
eszközök; 08 06 01 01 Fenntartható 
energiarendszerek; 06 06 02 01 Fenntartható 
energiarendszerek; 08 06 01 03 Globális 
változások és ökológiai rendszerek; 08 04 01 
Repüléstechnika; 08 06 01 02 Fenntartható 
felszíni közlekedés; 06 03 01 TEN-T (csak a 
Galileo, „második egyedi intézkedés”); 06 
06 01 Repüléstechnika és világűr; 06 06 02 
02 Fenntartható felszíni közlekedés; 08 07 
01 Az állampolgárok és a kormányzás 
viszonya a tudásalapú társadalomban; 08 08 
01 01 – 06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 -
Támogató szakpolitikák, felkészülés a 
tudományos és technológiai szükségletekre
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Indokolás

Az új pénzügyi tervekre vonatkozó tanácsi határozatot figyelembe vevő kiigazítás.

Módosítás 23
Jogalkotási pénzügyi kimutatás, 5.3. szakasz, (7) pont

(7) Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát 
is)

(7) Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát 
is), különösen a Galileo, a SESAR és az 
ERTMS

Indokolás

A Galileo, a SESAR és az ERTMS esetén az új pénzügyi tervekre vonatkozó tanácsi 
határozatot figyelembe vevő kiigazítás. Európának meg tartania a tengerészeti technológia 
terén meglévő vezető szerepét.
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ELJÁRÁS

Cím az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) 
végrehajtására irányuló „Együttműködés” egyedi programról szóló 
tanácsi határozatra irányuló javaslatról
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