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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Septintosios pagrindų programos aplinkybės

2005 m. balandžio 6 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo dėl Septintosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos 
pagrindų programos (2007–2013 m.). 2005 m. spalio 11 d. Transporto ir turizmo komitetas 
(TRAN) dėl šio pasiūlymo priėmė nuomonę, kurioje iš dalies pakeičiama teminė transporto ir 
aeronautikos dalis. Nuomonė perduota Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui 
(ITRE). Komitetas, atsižvelgdamas į neaiškią 2007–2013 m. finansinės perspektyvos padėtį, 
nusprendė prieš pranešimą parengti du darbo dokumentus, kuriuos pateikė 2005 m. birželio ir 
spalio mėn. ITRE komiteto pranešimo projektas bus pateiktas 2006 m. sausio mėn. Nuomonės 
referentas pasiūlė ITRE pranešėjui J. Buzek įtraukti visus TRAN komiteto pakeitimus ir 
neįtraukti kitų pakeitimų, kurie galėtų prieštarauti TRAN komiteto pakeitimams.

2005 m. rugsėjo 21 d. Komisija pateikė naują pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl 
specialiosios FP7 programos „Bendradarbiavimas“. Ši programa yra FP7 dalis, apimanti 
devynias temines mokslinių tyrimų sritis, iš kurių viena – transportas ir aeronautika. ITRE 
komitetas parengs atskirą pranešimą dėl šio pasiūlymo, nors reikia pabrėžti, kad buvo 
prašoma tik Parlamento konsultacijos.

Transporto ir aeronautikos tema „Bendradarbiavimo“ programoje, jos skirtumai nuo
bendrojo FP7 pasiūlymo

Pasiūlyme dėl „Bendradarbiavimo“ programos daugeliu atžvilgių yra tik patikslinta daug 
bendrojo FP7 pasiūlymo aspektų. Transporto ir aeronautikos tema pasiūlyme išdėstyta ta 
pačia tvarka: pirmiausia pateikiamas tikslas ir metodas, po to aeronautikos ir oro transporto, 
antžeminio transporto ir Galileo veiklos sritys. 

Galima pabrėžti šiuos skirtumus arba papildymus, palyginti su bendruoju FP7 pasiūlymu:

Tikslas ir metodas
Į tikslus įtrauktas saugesnio transporto siekis. Nurodyta, kad programai taikomas integruotas 
metodas, susiejantis visas transporto rūšis. Bendra teminė problematika bus telkiama į 
transporto specifiką, pvz., saugumą. Nevartojama „švarios ir saugios ateities transporto 
priemonės“ sąvoka, bet pasirinkta bendresnė formuluotė – „alternatyvių energijos šaltinių 
praktinis naudojimas transporto srityje“ ir „poveikis aplinkai, įskaitant klimato kaitą“. 
Daugiau akcentuojamas technologijų platformų darbas ir jų mokslinių tyrimų darbotvarkė, 
todėl organizuojamos bendrų technologijų iniciatyvos. Skiriamas dėmesys ypač svarbiai MVĮ 
veiklai ir poveikio vertinimui.

Aeronautikos ir oro transporto veiklos sritys
Įtrauktos kelios kiekybinės užduotys: sumažinti išmetamų teršalų kiekį (CO2 ir triukšmą 50
proc., NOx – 80 proc.), penkis kartus sumažinti avarijų skaičių ir per pusę sumažinti laiką, per 
kurį nauji produktai patenka į rinką laiką. Pastraipoje „Klientų pasitenkinimas ir saugumo 
užtikrinimas“ minimi moksliniai tyrimai, nagrinėsiantys oro uostų ir eismo operacijų 
pritaikymą skirtingų rūšių transporto priemonėms ir eksploatacijai visą parą esant visuomenei 
priimtiniems triukšmo lygiams. Pastraipoje „Laiko išnaudojimo produktyvumo didinimas“ 
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dėmesys sutelkiamas į iniciatyvą SESAME. Pastraipoje „Ateities oro transportas“ įtrauktos 
kelios naujos idėjos: naujos varomųjų ir keliamųjų jėgų koncepcijos ir nauji orlaivių valdymo 
metodai.

Antžeminio transporto (geležinkeliai, automobilių keliai ir vandens keliai) veiklos sritys
Aiškinamieji tekstai yra išsamesni, pabrėžti keli nauji aspektai. Pavyzdžiui, paminėti kuro 
elementai (ekologiškumui didinti), pakrovimas ir iškrovimas (modalinis pakeitimas), 
paklausos valdymas (mobilumas miestuose), rizikos analizė (saugai ir saugumui didinti) ir 
eksploatacijos išlaidų mažinimas (konkurencingumui didinti).

Galileo veiklos sritys
Ši pastraipa gerokai praplėsta: paminėti visi įmanomi Galileo sistemos pritaikymai (pvz., 
kartografija, navigacija) ir svarbūs aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti (pvz., komercinės 
prieigos atvėrimas, saugaus naudojimo pasitelkus sertifikavimą užtikrinimas).

Kiti papildymai
Buvo įtrauktos naujos antraštės: viena siekiant pabrėžti tarptautinio bendradarbiavimo svarbą, 
o kita – pabrėžti, kad moksliniuose tyrimuose taip pat būtina gebėti atsižvelgti į nenumatytus 
politinius poreikius.

Pakeitimai

Kai Komisija pateikė pasiūlymą dėl programos „Bendradarbiavimas“, Parlamentas dar 
nebuvo priėmęs savo pranešimo dėl bendrojo FP7 pasiūlymo. Todėl Komisijos pasiūlyme 
(dar) neatsižvelgta į Parlamento bendrojo pasiūlymo pakeitimus. Kadangi šis pasiūlymas 
nedaug kuo skiriasi nuo ankstesniojo, nuomonės referentas siūlo panašius pakeitimus, kurie 
buvo pateikti bendrajam pasiūlymui. 

Remdamasis TRAN komiteto spalio 11 d. priimta nuomone, nuomonės referentas siūlo 11 
pakeitimų, atspindinčių pagrindinius nuomonės aspektus.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 straipsnio 1 pastraipos g punktas

g) transportas (įskaitant aeronautiką); g) transportas (įskaitant aeronautiką ir jūrų 
navigacijos technologiją), ypač Galileo, 
SESAR ir ERTMS*;
_____________________
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* Galileo yra Europos palydovinė navigacijos 
programa, SESAR yra Europos oro eismo naujos 
kartos valdymo sistema ir ERTMS yra Europos 
geležinkelių eismo valdymo sistema.

Pagrindimas

Europa turi išlaikyti savo lyderės poziciją atliekant jūrų navigacijos technologijų mokslinius 
tyrimus. Dėl Galileo, SESAR ir ERTMS: pakeitimas teikiamas siekiant atsižvelgti į Tarybos 
sprendimą dėl naujos finansinės perspektyvos.

Pakeitimas 2
I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ antraštė

Transportas (įskaitant aeronautiką) Transportas (įskaitant aeronautiką ir jūrų 
navigacijos technologiją), ypač Galileo, 
SESAR ir ERTMS

Pagrindimas

Europa turi išlaikyti savo lyderės poziciją atliekant jūrų navigacijos technologijų mokslinius 
tyrimus. Dėl Galileo, SESAR ir ERTMS: pakeitimas teikiamas siekiant atsižvelgti į Tarybos 
sprendimą dėl naujos finansinės perspektyvos.

Pakeitimas 3
I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ antraštė „Tikslas“

Remiantis technologijų pažanga sukurti 
integruotas, ekologiškesnes, pažangesnes ir 
saugesnes paneuropines transporto sistemas
piliečių ir visuomenės naudai, saugančias 
aplinką ir gamtinius išteklius, taip pat 
užtikrinti ir toliau plėtoti Europos
pramonės įmonių konkurencingumą ir jų 
pirmaujančias pozicijas pasaulinėje 
rinkoje.

Nuolat kurti konkurencingas ir keleiviams 
patogesnes Europos transporto sistemas 
Europos piliečių ir pramonės įmonių 
pasaulinėje rinkoje naudai. Technologijų 
pažanga, tvarioji plėtra, ekologiškesnių, 
pažangesnių, pigesnių, bet geresnių ir 
saugesnių ir klientui patogesnių
paneuropinių ir pasaulinių transporto ir 
logistikos sistemų sukūrimas yra 
Septintosios pagrindų programos 
transporto ir logistikos sektoriaus tikslas.

Pagrindimas

Pirmas ir svarbiausias tikslas yra konkurencingumas ir siekiant šio pagrindinio tikslo turi 
būti atlikti visi reikalingi moksliniai tyrimai. Įtraukta nuostata dėl klientų patogumo atitinka 
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Komisijos pasiūlymo esmę. Atsižvelgiant į ES pasaulinius transporto ryšius ir jos transporto 
sistemų plėtrą, taip pat gyvybiškai svarbu paminėti naujas ir tobulesnes logistikos sistemas, 
kurios padės pagerinti mobilumą ir mažinti poveikį aplinkai.

Pakeitimas 4
I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ antraštės „Metodas“ 1 pastraipa

Europos transporto sistema yra gyvybiškai 
svarbus Europos ekonominio ir socialinio 
klestėjimo elementas. Ji atlieka 
pagrindinius vaidmenis vežant žmones ir 
prekes vietos, regioniniu, nacionaliniu, 
europiniu ir tarptautiniu mastu. Pagal šią 
temą bus sprendžiami keli iš aktualių 
uždavinių, kaip nustatyta Transporto 
baltojoje knygoje, tobulinant indėlį, kurį 
transporto sistemos įneša į visuomenės ir 
pramonės konkurencingumą išsiplėtusioje 
ES, ir iki minimumo sumažinant neigiamą 
transporto poveikį ir padarinius aplinkai, 
energijos suvartojimui, saugumui ir 
visuomenės sveikatai.

Europos ir pasaulinė transporto sistema yra
gyvybiškai svarbus Europos ekonominio ir 
socialinio klestėjimo elementas. Ne tik todėl, 
kad vidaus transporto apimtis tarp valstybių 
narių kartu su transporto jungtimis su 
trečiosiomis šalimis yra didžiulė, bet ir 
todėl, kad Europos įmonės, ypač oro ir jūrų 
transporto sektoriaus, dominuoja daugelyje 
sričių, netgi transporto tarp trečiųjų šalių 
arba transporto paslaugų ar pažangios 
įrangos tiekimo požiūriu. Pagal šią temą bus 
sprendžiami keli iš aktualių uždavinių, kaip 
nustatyta Transporto baltojoje knygoje, 
tobulinant indėlį, kurį transporto sistemos 
įneša į visuomenės ir pramonės 
konkurencingumą išsiplėtusioje ES, ir iki 
minimumo sumažinant neigiamą transporto 
poveikį ir padarinius aplinkai, energijos 
suvartojimui, saugumui ir visuomenės 
sveikatai. Mokslinių tyrimų biudžeto 
paskirstymas transportui atspindi 
atitinkamų transporto rūšių ekonominę 
svarbą.

Pagrindimas

Europos transporto sektorius turi būti pasaulinės transporto sistemos dalis. Kadangi 
antžeminio transporto dalis ekonominiu aspektu yra kur kas didesnė nei oro transporto, tai 
turėtų atsispindėti perskirstant biudžeto lėšas, taip pat ir mokslinių tyrimų darbotvarkėse. 
Komisija bendrajame pasiūlyme dėl Septintosios pagrindų programos (KOM(2005)0043) 
nurodė, kad antžeminis transportas sudaro 11 proc. ES BVP ir jame dirba 16 mln. žmonių, o 
oro transportui tenka tik 2,6 proc. ir jame dirba 3,1 mln. žmonių.

Pakeitimas 5
I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ antraštės „Metodas“ 3 pastraipa



AD\603354LT.doc 7/19 PE 367.652v02-00

LT

Įvairios šioje srityje įsteigtos technologijų 
platformos (ACARE – aeronautikos ir oro 
transporto, ERRAC – geležinkelių 
transporto, ERTRAC – kelių transporto, 
WATERBORNE – vandens kelių transporto, 
taip pat vandenilio ir kuro elementų) parengė 
ilgalaikes vizijas ir strategines mokslinių 
tyrimų darbotvarkes (SMTD), kurios yra 
naudingas indėlis apibrėžiant šią temą ir 
papildomai tenkina politiką formuojančių 
asmenų poreikius ir pildo visuomenės 
lūkesčius. Atrinkti SMTD klausimai gali 
būti pakankamai svarbūs, kad jais remiantis 
būtų steigiamos bendros technologijų 
iniciatyvos. ERA-NET veikla atveria 
galimybių palengvinti tolesnį tarptautinį tam 
tikros problematikos transporto sektoriuje 
koordinavimą, ji bus atliekama visais 
atvejais, kai bus reikalinga.

Įvairios šioje srityje įsteigtos technologijų 
platformos (ACARE – aeronautikos ir oro 
transporto, ERRAC – geležinkelių 
transporto, ERTRAC – kelių transporto, 
WATERBORNE – vandens kelių transporto 
ir jūrų navigacijos technologijų, taip pat 
vandenilio ir kuro elementų) parengė 
ilgalaikes vizijas ir strategines mokslinių 
tyrimų darbotvarkes (SMTD), kurios yra 
naudingas indėlis apibrėžiant šią temą ir 
papildomai tenkina politiką formuojančių 
asmenų poreikius ir pildo visuomenės 
lūkesčius. Atrinkti SMTD klausimai gali 
būti pakankamai svarbūs, kad jais remiantis 
būtų steigiamos bendros technologijų 
iniciatyvos. ERA-NET veikla atveria 
galimybių palengvinti tolesnį tarptautinį tam 
tikros problematikos transporto sektoriuje 
koordinavimą, ji bus atliekama visais 
atvejais, kai bus reikalinga. 

Pagrindimas

Europa turi išlaikyti lyderės poziciją atliekant jūrų navigacijos technologijų mokslinius 
tyrimus.

Pakeitimas 6
I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ antraštės „Metodas“ 5 pastraipa

Dabartiniai politiniai poreikiai, taip pat 
naujos politikos (pvz., jūrų politikos) 
kūrimas, vertinimas ir įgyvendinimas bus 
nagrinėjami pagal atskiras veiklos kryptis ir 
bendrai. Darbas apims tyrimus, modelius ir 
priemones, skirtas strateginiam stebėjimui ir 
prognozavimui, ir integruos žinias, susijusias 
su pagrindiniais transporto srities 
ekonominiais, socialiniais, saugos ir 
aplinkosaugos klausimais. Veikla, remianti 
bendrą teminę problematiką bus sutelkta į 
transporto specifiką, pavyzdžiui, saugumo 
aspektus, kaip sudėtinę transporto sistemos 
reikalavimų dalį, alternatyvių energijos 
šaltinių panaudojimą transporto taikymuose 
ir transporto poveikio aplinkai, įskaitant 
klimato kaitą, stebėjimą.

Dabartiniai politiniai poreikiai, taip pat 
naujos politikos (pvz., jūrų navigacijos
politikos) kūrimas, vertinimas ir 
įgyvendinimas bus nagrinėjami pagal 
atskiras veiklos kryptis ir bendrai. Darbas 
apims tyrimus, modelius ir priemones, 
skirtas strateginiam stebėjimui ir 
prognozavimui, ir integruos žinias, susijusias 
su pagrindiniais transporto srities 
ekonominiais, socialiniais, saugos ir 
aplinkosaugos klausimais. Veikla, remianti 
bendrą teminę problematiką, bus sutelkta į 
transporto specifiką, pvz., saugumo 
aspektus, kaip sudėtinę transporto sistemos 
reikalavimų dalį, alternatyvių energijos 
šaltinių panaudojimą transporto taikymuose 
transporto poveikio aplinkai, įskaitant 
klimato kaitą, stebėjimą; ir priemones,
skirtas sumažinti neigiamus dėl nuolatinių
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teritorinių apribojimų kylančius 
padarinius. Aplinkosaugos moksliniai 
tyrimai turėtų apimti eismo ribojimo, 
mažinimo ir optimizavimo sritis.
Aplinkosaugos moksliniai tyrimai turi 
skatinti transporto efektyvumą.

Pagrindimas

Toliau nagrinėjant nuomonės referento siūlomą tekstą šiuo pakeitimu siūloma, kad pagal 
antraštę „Bendradarbiavimas“ vykdomos priemonės turėtų būti tokios, kurios mažintų 
neigiamus dėl nuolatinių teritorinių apribojimų kylančius padarinius.

Pakeitimas 7
I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ antraštės „Veiklos sritys“ paantraštė 

„Aeronautika ir oro transportas“

Aeronautika ir oro transportas Aeronautika ir tvarusis oro transportas 

Pagrindimas

Suderinta su TEC 2 straipsniu ir Geteborgo Europos Vadovų Tarybos susitikimo nuostatomis.

Pakeitimas 8
I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ antraštės „Veiklos sritys“ paantraštės 

„Aeronautika ir oro transportas“ 4 pastraipa

Iš esmės pagerinti keleivių pasirinkimo 
galimybes ir tvarkaraščio lankstumą, penkis 
kartus sumažinant avarijų skaičių. Naujos 
technologijos atvers didesnio orlaivių ir 
variklių konfigūracijų pasirinkimo 
galimybes nuo plataus korpuso iki mažo 
dydžio transporto priemonių, leis labiau 
automatizuoti visus sistemos elementus, 
įskaitant pilotavimą. Didelis dėmesys taip 
pat bus skiriamas gerinant keleivių komfortą, 
gerovę ir naujas paslaugas bei aktyvias ir 
pasyvias saugumo priemones, ypatingai 
pabrėžiant žmogiškąjį elementą. Moksliniai 
tyrimai taip pat nagrinės oro uostų ir eismo 
operacijų pritaikymą skirtingų rūšių 
transporto priemonėms ir eksploatacijai visą 
parą esant visuomenei priimtiniems triukšmo 
lygiams.

Iš esmės pagerinti keleivių pasirinkimo 
galimybes ir tvarkaraščio lankstumą, penkis 
kartus sumažinant avarijų skaičių. Naujos 
technologijos atvers didesnio orlaivių ir 
variklių konfigūracijų pasirinkimo 
galimybes nuo plataus korpuso iki mažo 
dydžio transporto priemonių, leis labiau 
automatizuoti visus sistemos elementus, 
įskaitant pilotavimą, ir nacionalinių 
informacijos ir rezervavimo sistemų 
operacinį suderinamumą tarp vežėjų ir 
įvairių transporto rūšių visoje Europoje.
Didelis dėmesys taip pat bus skiriamas 
gerinant keleivių komfortą, gerovę ir naujas 
paslaugas bei aktyvias ir pasyvias saugumo 
priemones, ypatingai pabrėžiant žmogiškąjį 
elementą. Moksliniai tyrimai taip pat 
nagrinės oro uostų ir eismo operacijų 
pritaikymą skirtingoms geografinėms 
sąlygoms ir skirtingų rūšių transporto 
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priemonėms ir eksploatacijai visą parą esant 
visuomenei priimtiniems triukšmo lygiams.

Pagrindimas

Geriau integruotos rezervavimo sistemos ne tik skatina vartotojų pasitenkinimą, bet ir didina 
visos sistemos veiksmingumą visomis geografinėmis sąlygomis.

Pakeitimas 9
I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ antraštės „Veiklos sritys“ paantraštės 

„Aeronautika ir oro transportas“ 5 pastraipa

Rentabilumo gerinimas: skatinti 
konkurencingą tiekimo grandinę, galinčią 
per pusę sumažinti patekimo į rinką laiką, 
taip pat sumažinti produkto kūrimo ir 
eksploatacijos išlaidas, taip užtikrinant 
piliečiams pigesnį transportą. Pagrindinis 
mokslinių tyrimų dėmesys bus skiriamas 
visam verslo procesui – nuo konceptualaus 
projekto iki produkto kūrimo, gaminimo ir 
operacijų eksploatacijos metu, įtraukiant ir 
tiekimo grandinę. Taip pat bus tiriamos 
tobulesnės imitavimo galimybės bei 
automatizacija, technologijos ir metodai 
orlaiviui, kuriam nereikia techninės 
priežiūros, kurti bei taupios orlaivių, oro 
uostų ir oro eismo valdymo operacijos.

Rentabilumo gerinimas: skatinti 
konkurencingą tiekimo grandinę, galinčią 
per pusę sumažinti patekimo į rinką laiką, 
taip pat sumažinti produkto kūrimo ir 
eksploatacijos išlaidas, pvz., panaudojant 
projekto „Skubios mobilios techninės 
pagalbos sistema“ (angl. SMMART) 
rezultatus, taip užtikrinant piliečiams 
pigesnį transportą. Pagrindinis mokslinių 
tyrimų dėmesys bus skiriamas visam verslo 
procesui – nuo konceptualaus projekto iki 
produkto kūrimo, gaminimo ir operacijų 
eksploatacijos metu, įtraukiant ir tiekimo 
grandinę. Taip pat bus tiriamos tobulesnės 
imitavimo galimybės bei automatizacija, 
technologijos ir metodai orlaiviui, kuriam 
nereikia techninės priežiūros, kurti bei 
taupios orlaivių, oro uostų ir oro eismo 
valdymo operacijos.

Pagrindimas

Siekiama pasinaudoti potencialiais Šeštosios pagrindų programos, kurios viena iš dalių yra 
Skubios mobilios techninės pagalbos sistema (angl. SMMART), pasiekimais. SMMART tikslas 
– sutrumpinti ir padaryti efektyvesnę atsarginių dalių tiekimo grandinę aviacijos pramonėje.

Pakeitimas 10
I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ antraštės „Veiklos sritys“ paantraštės 

„Aeronautika ir oro transportas“ 6 pastraipa

Orlaivių ir keleivių apsauga: užkirsti kelią 
bet kokios rūšies priešiškiems veiksmams, 
kuriais siekiama sužaloti keleivius ar 
piliečius, padaryti jiems nuostolio, žalos ar 
suardyti jų planus netinkamai naudojant 
orlaivius. Pagrindinis mokslinių tyrimų 

Orlaivių ir keleivių apsauga: užkirsti kelią 
bet kokios rūšies priešiškiems veiksmams, 
kuriais siekiama sužaloti keleivius ar 
piliečius, padaryti jiems nuostolio, žalos ar 
suardyti jų planus netinkamai naudojant 
orlaivius. Pagrindinis mokslinių tyrimų 
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dėmesys bus skiriamas atitinkamiems oro 
transporto sistemos elementams, įskaitant 
saugumo priemones salono ir pilotų kabinos 
konstrukcijoje, automatinio valdymo ir 
nusileidimo priemones neteisėto orlaivio 
panaudojimo atveju, apsaugą nuo užpuolimo 
iš išorės, taip pat oro erdvės valdymo ir oro 
uostų operacijų saugumo aspektus.

dėmesys bus skiriamas atitinkamiems oro 
transporto sistemos elementams, įskaitant 
saugumo priemones salono ir pilotų kabinos 
konstrukcijoje, automatinio valdymo ir 
nusileidimo priemones neteisėto orlaivio 
panaudojimo atveju, apsaugą nuo užpuolimo 
iš išorės, taip pat oro erdvės valdymo ir oro 
uostų operacijų saugumo aspektus bei su 
fiziniais apribojimais arba nepalankiomis 
oro sąlygomis susijusius aspektus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad ateityje moksliniai tyrimai apimtų kiek įmanoma daugiau sričių.

Pakeitimas 11
I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ antraštės „Veiklos sritys“ paantraštės 

„Aeronautika ir oro transportas“ 7 pastraipa

Kelio atvėrimas ateities oro transportui: tirti 
labiau esmines, ekologiškai našias ir 
naujoviškas technologijas, kurios gali padėti 
atlikti esminius pokyčius, kurių oro 
transportui reikės antrojoje šio amžiaus 
pusėje ir vėliau. Moksliniai tyrimai nagrinės 
naujas varomųjų ir keliamųjų jėgų 
koncepcijas, naujas oro susisiekimo 
priemonių vidaus erdvės idėjas, naujas oro 
uostų koncepcijas, naujus orlaivių valdymo 
ir kontrolės metodus, alternatyvias oro 
transporto sistemos funkcionavimo 
koncepcijas ir jos sujungimą su kitų rūšių 
transportu.

Kelio atvėrimas ateities oro transportui: tirti 
labiau esmines, ekologiškai našias ir 
naujoviškas technologijas, kurios gali padėti 
atlikti esminius pokyčius, kurių oro 
transportui reikės antrojoje šio amžiaus 
pusėje ir vėliau. Moksliniai tyrimai nagrinės 
naujas varomųjų ir keliamųjų jėgų 
koncepcijas, naujus oro susisiekimo 
priemonių vidaus erdvės projektus, naujas 
oro uostų koncepcijas, naujus orlaivių 
valdymo ir kontrolės metodus, alternatyvius 
oro transporto sistemos funkcionavimo 
būdus ir jos sujungimą su kitų rūšių 
transportu bei naujas idėjas, kuriomis 
siekiama sumažinti neigiamus teritorinių
apribojimų padarinius.

Pagrindimas

Ateityje kuriant oro transportą, reikia numatyti naujų būdų, mažinti padariniams, kurių 
randasi dėl nuolatinių teritorinių apribojimų regionuose ar šalyse, kuriose toks transportas 
turi būti naudojamas.

Pakeitimas 12
I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ antraštės „Veiklos sritys“ paantraštė 

„Antžeminis transportas“
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Antžeminis transportas (geležinkeliai, 
automobilių keliai ir vandens keliai)

Tvarus antžeminis transportas (geležinkeliai, 
automobilių keliai ir vandens keliai)

Pagrindimas

Panašiai kaip 6-joje pagrindų programoje šioje antraštėje turi būti žodis „tvarus“, nes 
Sutarties 6 straipsnis įpareigoja įtraukti tvarią plėtrą į, pvz., mokslinių tyrimų ir transporto 
sektorius.

Pakeitimas 13
I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ antraštės „Veiklos sritys“ paantraštės 

„Antžeminis transportas (geležinkeliai, automobilių keliai ir vandens keliai)“ 1 pastraipa

Antžeminio transporto ekologiškumo 
didinimas: kurti technologijas ir žinias, 
skirtas mažinti taršą (oro, vandens ir 
dirvožemio) bei poveikį aplinkai – klimato 
kaitai, sveikatai, biologinei įvairovei ir 
triukšmingumui. Moksliniai tyrimai pagerins 
pavarų įrenginių ekologiškumą ir energetinį 
efektyvumą bei skatins naudoti alternatyvų 
kurą, įskaitant vandenilio ir kuro elementus. 
Veikla apims infrastruktūros, transporto 
priemonių, laivų ir sudėtinių dalių 
technologijas, įskaitant bendrą sistemų 
optimizavimą. Transportui būdingos raidos 
moksliniai tyrimai apims gamybos, 
konstravimo, operacijų, priežiūros, remonto, 
apžiūrų, perdirbimo ir eksploatacijos 
pabaigos strategiją bei įsikišimą jūroje 
avarijos atveju.

Antžeminio transporto ekologiškumo 
didinimas: gerinti išorinių socialinių ir 
aplinkosauginių išlaidų apskaičiavimo
metodus ir kurti technologijas ir plėsti 
žinias, susijusias su taršos mažinimu (oro, 
vandens ir dirvožemio) bei poveikiu aplinkai 
– klimato kaitai, sveikatai, biologinei 
įvairovei ir triukšmingumui. Moksliniai 
tyrimai pagerins pavarų įrenginių 
ekologiškumą ir energetinį efektyvumą bei 
skatins naudoti alternatyvų kurą, įskaitant 
vandenilio, kuro elementus ir biomasę. 
Veikla apims infrastruktūros, transporto 
priemonių, laivų ir sudėtinių dalių 
technologijas, įskaitant bendrą sistemų 
optimizavimą. Transportui būdingos raidos 
moksliniai tyrimai apims gamybos, 
konstravimo, operacijų, priežiūros, remonto, 
apžiūrų, perdirbimo ir eksploatacijos 
pabaigos strategiją bei įsikišimą jūroje 
avarijos atveju. Moksliniai tyrimai suteikia
pagrindą įgyvendinti tikslinius ir (arba) su 
rizika susijusius projektus ir taip pat 
suteikia pagrindą užtikrinti didesnį 
saugumą ir efektyvumą laivuose ir jūros 
gręžinių statiniuose, pagerinti laivų 
eksploataciją ir priežiūrą, nustatyti naujas 
jūrų navigacijos apsaugos sistemas. Reikia
ir toliau mažinti aplinkos užterštumą
siekiant, kad laukiamas laivybos apimčių 
padidėjimas užtikrintų aplinkosauginiu 
požiūriu priimtiną plėtros lygį. 
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Pagrindimas

Sprendimas dėl naujos Eurovignette 2 Direktyvos apima tikslą sukurti išorės aplinkosaugos ir 
socialinių išlaidų apskaičiavimo metodus. Manoma, kad biomasė netrukus taps potencialiu 
alternatyvios energijos šaltiniu, ir todėl negali būti išbraukta iš numatytų mokslinių tyrimų 
sąrašo. Be to, būtina į antžeminio transporto ekologiškumo didinimą įtraukti jūrų navigacijos 
mokslinius tyrimus.

Pakeitimas 14
I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ antraštės „Veiklos sritys“ paantraštės 

„Antžeminis transportas (geležinkeliai, automobilių keliai ir vandens keliai)“ 2 pastraipa

Transporto rūšių keitimo skatinimas ir 
transporto koridorių perkrovų mažinimas: 
kurti ir demonstruoti keleiviams ir prekėms 
skirtą sklandų transportą „nuo durų iki 
durų“, taip pat technologijas, užtikrinančias 
veiksmingą transporto rūšių derinimą, be 
kita ko atsižvelgiant į geležinkelių transporto 
konkurencingumą. Tam priskiriama veikla, 
susijusi su vietos, regioninių, nacionalinių ir 
Europos transporto tinklų, sistemų ir 
paslaugų tarpusavio sąveika ir eksploatacijos 
optimizavimu bei jų skirtingų rūšių 
transporto integracija. Veiklos tikslas bus 
optimizuoti infrastruktūros, įskaitant 
terminalus ir specializuotus tinklus, 
panaudojimą, pagerinti transporto, eismo ir 
informacijos valdymą, patobulinti krovinių 
vežimo logistiką ir keleivinių transporto 
rūšių tarpusavio derinimą. Veiklos tikslas 
bus optimizuoti infrastruktūros, įskaitant 
terminalus ir specializuotus tinklus, 
panaudojimą, pagerinti transporto, eismo ir 
informacijos valdymą, patobulinti krovinių 
vežimo logistiką ir keleivinių transporto 
rūšių tarpusavio derinimą. Bus kuriamos 
pažangios sistemos, naujos transporto 
priemonių ir laivų koncepcijos bei 
technologijos, įskaitant pakrovimo ir 
iškrovimo operacijas. Politikai formuoti 
reikalingos žinios apims kainų ir mokesčių 
už infrastruktūrą nustatymą, ES transporto 
politikos priemonių ir transeuropinių tinklų 
politikos ir projektų įvertinimą.

Transporto rūšių keitimo skatinimas ir 
transporto koridorių perkrovų mažinimas: 
kurti ir demonstruoti keleiviams ir prekėms 
skirtą sklandų transportą „nuo durų iki 
durų“, taip pat technologijas, užtikrinančias 
veiksmingą transporto rūšių derinimą, be 
kita ko atsižvelgiant į geležinkelių transporto 
konkurencingumą. Taip būtų plėtojamas
bendras sisteminis požiūris, pagal kurį
nustatoma įvairių transporto rūšių 
pusiausvyra, skatinama geležinkelio, vidaus 
vandenų transporto ir pakrančių laivyba, 
kaip alternatyva kelių ir trumpų atstumų 
oro transportui, kas taip pat yra vienas iš 
Marco Polo programų tikslų. Tam 
priskiriama veikla, susijusi su vietos, 
regioninių, nacionalinių ir Europos 
transporto tinklų, sistemų ir paslaugų 
tarpusavio sąveika ir eksploatacijos 
optimizavimu bei jų skirtingų rūšių 
transporto integracija taip pat veikla, kuria 
siekiama įgyti patirties ir toliau plėtoti 
Europos geležinkelių eismo valdymo 
sistemą. Veiklos tikslas bus optimizuoti 
infrastruktūros, įskaitant terminalus ir 
specializuotus tinklus, panaudojimą, 
pagerinti transporto, eismo ir informacijos 
valdymą, patobulinti krovinių vežimo 
logistiką ir keleivinių transporto rūšių 
tarpusavio derinimą. Bus kuriamos 
pažangios sistemos, naujos transporto 
priemonių ir laivų koncepcijos bei 
technologijos, įskaitant pakrovimo ir 
iškrovimo operacijas. Politikai formuoti 
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reikalingos žinios apims kainų ir mokesčių 
už infrastruktūrą nustatymą, ES transporto 
politikos priemonių ir transeuropinių tinklų 
politikos ir projektų įvertinimą.

Pagrindimas

Bendras sisteminis požiūris reiškia, kad tam tikros srities transportas yra laikomas viena 
sistema, ir modalumas gali padėti patenkinti tos srities transporto poreikius taip, kad jie 
geriausiai atitiktų specifinius kliento, tiekėjo ir aplinkos poreikius. Siekiant sisteminio 
požiūrio moksliniai tyrimai gali padėti kurti technologijas ir vartojimo pritaikymo sritis, kartu 
skatinat ekologišką geležinkelių ir vidaus vandenų transportą. ERTMS yra svarbus TEN – T 
tinkle. Reikia tęsti su standartizacija, stabilizacija ir naujovėmis susijusius mokslinius
tyrimus.

Pakeitimas 15
I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ antraštės „Veiklos sritys“ paantraštės 

„Antžeminis transportas“ 3 pastraipa

Darnaus mobilumo miestuose užtikrinimas: 
sutelkti dėmesį į žmonių ir prekių mobilumą, 
atliekant „kitos kartos transporto priemonės“ 
ir jos įsisavinimo rinkoje mokslinius 
tyrimus, sujungiant visus švaraus, 
energetiškai našaus, saugaus ir pažangaus 
kelių transporto elementus. Naujų mobilumo 
koncepcijų, naujoviškų organizacinio ir 
mobilumo valdymo schemų bei aukštos 
kokybės viešojo transporto mokslinių tyrimų 
tikslas bus užtikrinti visapusiškos ir aukšto 
lygio įvairių transporto rūšių integracijos 
galimybes. Bus kuriama ir išbandoma 
naujoviška švaraus miesto transporto 
strategija. Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
neteršiančioms transporto rūšims, paklausos 
valdymui, privataus transporto 
racionalizacijai ir informacijos bei 
pranešimų strategijai, paslaugoms ir 
infrastruktūrai. Politikos formavimo ir 
įgyvendinimo priemonėms bus priskiriamas 
ir transporto bei žemės panaudojimo 
planavimas.

Darnaus mobilumo miestuose užtikrinimas: 
sutelkti dėmesį į žmonių ir prekių mobilumą, 
atliekant „kitos kartos transporto priemonės“ 
ir jos įsisavinimo rinkoje mokslinius 
tyrimus, sujungiant visus švaraus, 
energetiškai našaus, saugaus ir pažangaus 
kelių transporto elementus. Naujų mobilumo 
koncepcijų, naujoviškų organizacinio ir 
mobilumo valdymo schemų bei aukštos 
kokybės viešojo transporto mokslinių tyrimų 
tikslas bus užtikrinti visapusiškos ir aukšto 
lygio įvairių transporto rūšių integracijos 
galimybes. Bus kuriama ir išbandoma 
naujoviška švaraus miesto transporto 
strategija. Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
neteršiančioms transporto rūšims, paklausos 
valdymui, privataus transporto 
racionalizacijai ir informacijos bei 
pranešimų strategijai, paslaugoms ir 
infrastruktūrai, neužmirštant mobilumo 
kokybės ir naudotojų pasitenkinimo, ypač 
sumažėjusio mobilumo asmenų ir 
specifinių grupių, pvz., vyresnių žmonių ir 
moterų. Politikos formavimo ir 
įgyvendinimo priemonėms bus priskiriamas 
ir transporto bei žemės panaudojimo 
planavimas. 
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Pagrindimas

Vykstant demografiniams pokyčiams ir randantis naujų Europos visuomenės mobilumo 
poreikių, svarbu numatyti, kaip pasikeitė antžeminio transporto naudotųjų poreikiai ir 
požiūris į transporto paslaugas (patogumas, pirmenybės teikimas ir pan.). Nors vis dažniau 
pripažįstama, kad svarbu užtikrinti patogią prieigą, ypač riboto mobilumo asmenims, reikia 
atlikti daugiau šios problemos mokslinių tyrimų. Ypatingą dėmesį galima skirti priemonėms, 
kurios turi teigiamą poveikį taip pat ir kitiems transporto vartotojams. Pavyzdžiui, žemesni 
laipteliai prie durų ir ploto invalidų vežimėliams autobusuose numatymas yra naudingas 
visiems keleiviams (geresnis priėjimas, mažiau gaištama laiko autobusų stotelėse, 
daugiafunkcinis erdvės panaudojimas).

Pakeitimas 16
I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ antraštės „Veiklos sritys“ paantraštės 

„Antžeminis transportas“ 5 pastraipa

Konkurencingumo stiprinimas: pagerinti 
transporto pramonės įmonių 
konkurencingumą, užtikrinant darnias, 
našias ir pigias transporto paslaugas ir 
pasitelkus mokslinius tyrimus bei raidą 
sukurti naujų įgūdžių bei darbo vietų. 
Pažangių pramoninių procesų 
technologijoms bus priskiriami 
projektavimas, gamyba, surinkimas, 
konstrukcija ir priežiūra, jomis bus siekiama 
sumažinti eksploatacijos išlaidas ir kūrimui 
reikalingą laiką. Bus akcentuojamos 
naujoviškos produktų koncepcijos ir 
pagerintos transporto paslaugos, 
užtikrinančios didesnį klientų pasitenkinimą. 
Bus sukurtas naujas gamybos 
organizavimas, įskaitant tiekimo grandinės 
valdymą ir platinimo sistemas.

Konkurencingumo stiprinimas: pagerinti 
transporto pramonės įmonių 
konkurencingumą, užtikrinant darnias, 
našias ir pigias transporto paslaugas ir 
pasitelkus mokslinius tyrimus bei raidą 
sukurti naujų įgūdžių bei darbo vietų. 
Pažangių pramoninių procesų 
technologijoms bus priskiriami 
projektavimas, gamyba, surinkimas, 
konstrukcija ir priežiūra, jomis bus siekiama 
sumažinti eksploatacijos išlaidas ir kūrimui 
reikalingą laiką. Bus akcentuojamos 
naujoviškos produktų koncepcijos ir 
pagerintos transporto paslaugos, 
užtikrinančios didesnį klientų pasitenkinimą. 
Bus sukurtas naujas gamybos 
organizavimas, įskaitant tiekimo grandinės 
valdymą ir platinimo sistemas. Be to, 
vykdant mokslinius tyrimus dėmesį reikia
sutelkti naujoms sistemoms kurti siekiant 
pagerinti ir garantuoti TEN ir kitų Europos 
mobilumo ir transporto projektų 
finansavimą, visoje Europoje skatinant 
pažangias paskolų schemas ir viešojo bei 
privataus sektoriaus bendradarbiavimą.
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Pagrindimas

Konkurencingumą galima didinti ne tik transporto priemonių konstravimo ir priežiūros 
srityse, bet ir taikant naujus infrastruktūros finansavimo būdus.

Pakeitimas 17
I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ paantraštės „Parama visuotinei 

Europos palydovinės navigacijos sistemai (Galileo)“ 2 pastraipa

Viso potencialo išnaudojimas: skatinti 
plačiau naudotis paslaugomis nuo atvirosios 
iki komercinės prieigos, nuo gyvybės 
apsaugos iki „paieškos ir gelbėjimo“ bei 
viešai reguliuojamų paslaugų, krovinių 
vežimo valdymo taikymais, naudotis 
pagalbinėmis produktų paslaugomis, įrodant 
palydovinės navigacijos naudą ir 
pranašumus.

Viso potencialo išnaudojimas: skatinti 
plačiau naudotis paslaugomis nuo atvirosios 
iki komercinės prieigos, ypač labiausiai 
geografiškai nuo žemyninės Europos dalies 
nutolusiuose regionuose, nuo gyvybės 
apsaugos iki „paieškos ir gelbėjimo“ bei 
viešai reguliuojamų paslaugų, krovinių 
vežimo valdymo taikymais, naudotis 
pagalbinėmis produktų paslaugomis, įrodant 
palydovinės navigacijos naudą ir 
pranašumus.

Pagrindimas

Europos visuotinės palydovinės navigacijos sistemos (Galileo) naudojimas nuo žemyninės
Europos dalies labiausiai geografiškai nutolusiuose regionuose būtų pagrindinė priemonė, 
kuria būtų skatinama plėtoti transporto sistemą, pajėgią veiksmingai įveikti ribotumus dėl kai 
kurių Europos regionų geografinės padėties.

Pakeitimas 18
I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ antraštės „Veiklos sritys“ paantraštė 

„Tarptautinis bendradarbiavimas“

Tarptautinis bendradarbiavimas yra svarbi 
šios srities MTTP veiklos sudėtinė dalis, jis 
bus skatinamas visada, kai tuo bus 
suinteresuota pramonė ir politiką 
formuojantys asmenys. Plačios specialios 
veiklos problematikos sritys bus tos, kurios 
patrauklios rinkai (pavyzdžiui, pasaulinės 
prekybos plėtra ir tinklų bei paslaugų 
sujungimas žemyniniu ir tarpžemyniniu 
lygmeniu), kuriose yra galimybių naudotis ir 
įgyti mokslo žinių ir technologijų, kurios 

Tarptautinis bendradarbiavimas yra svarbi 
šios srities MTTP veiklos sudėtinė dalis, jis 
bus skatinamas visada, kai tuo bus 
suinteresuota pramonės atstovai ir politiką 
formuojantys asmenys. Plačios specialios 
veiklos problematikos sritys bus tos, kurios 
patrauklios rinkai, esančiai šalia Europos 
centrinės dalies arba labiau nutolusiai
(pvz., pasaulinės prekybos plėtra ir tinklų bei 
paslaugų sujungimas žemyniniu ir 
tarpžemyniniu lygmeniu), kuriose yra 
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papildo dabartines Europos žinias ir teikia 
abipusės naudos, ir kuriose Europa reaguoja 
į visuotinius poreikius (pvz., dėl klimato 
kaitos) ar įneša prisideda prie tarptautinių 
standartų ar pasaulinių sistemų (pvz., 
taikomosios logistikos ir palydovinės 
navigacijos infrastruktūra).

galimybių naudotis ir įgyti mokslo žinių ir 
technologijų, kurios papildo dabartines 
Europos žinias ir teikia abipusės naudos, ir 
kuriose Europa reaguoja į visuotinius 
poreikius (pvz., dėl klimato kaitos) ar įneša 
prisideda prie tarptautinių standartų ar 
pasaulinių sistemų (pvz., taikomosios 
logistikos ir palydovinės navigacijos 
infrastruktūra).

Pagrindimas

Lingvistinis paaiškinimas.

Pakeitimas 19

I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ paantraštės „Reagavimas į naujus 
poreikius ir nenumatytus politinius poreikius“ 1 pastraipa

Naujų poreikių iniciatyvos rems mokslinius 
tyrimus, kuriuose atsižvelgiama į ypač 
svarbius įvykius ir ateities transporto 
sistemų uždavinius, pavyzdžiui, dėl 
novatoriškų transporto ir transporto 
priemonių koncepcijų, automatizavimo, 
mobilumo ar organizavimo. 

Naujų poreikių iniciatyvos rems mokslinius 
tyrimus, kuriuose atsižvelgiama į ypač 
svarbius įvykius ir ateities transporto 
sistemų uždavinius, pavyzdžiui, dėl 
novatoriškų transporto ir transporto 
priemonių koncepcijų, automatizavimo, 
mobilumo ar organizavimo arba pažangios 
ir tvarios Europos logistikos koncepcijos, 
kaip augimo ir sanglaudos katalizatoriaus.

Pagrindimas

Laukiama, kad netrukus Komisija paskatins sparčią logistikos plėtrą, turint mintyje, kad 
Europos pajėgumai šiame sektoriuje turi būti padidinti ir išplėsti, kad logistikai tektų
pagrindinis vaidmuo racionaliai sprendžiant eismo, energijos panaudojimo ir poveikio
aplinkai klausimus, tuo pat metus siekiant teritorinės sanglaudos ir vartotojams teikiant 
konkurencingas paslaugas.

Pakeitimas 20
I priedo 7 skirsnio „Transportas (įskaitant aeronautiką)“ antraštės „Veiklos sritys“ paantraštė 

„Turizmas“ (nauja)

Turizmas
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moksliniai tyrimai siekiant nustatyti 
turizmo poveikį transportui ir ekologiško ir 
efektyvaus transporto poveikį tvariai 
turizmo plėtrai; tvaraus, pernelyg 
nedidinančio transporto poreikių turizmo 
plėtra; naujos koncepcijos, kaip transportą 
panaudoti turizmui, tarp jų elektroninis 
rezervavimas ir kompleksinis bilietų 
pardavimas.

Pagrindimas

Kadangi turizmas yra glaudžiai susijęs su transportu, reikia papildomai numatyti abiejų 
sektorių ryšio mokslinius tyrimus. Nauji sprendimai, pvz., elektroninis rezervavimas ar 
kompleksinis bilietų pardavimas, gali būti ypač svarbūs turizmo rinkai.

Pakeitimas 21
II priedo devinta eilutė

Transportas (įskaitant aeronautiką) Transportas (įskaitant aeronautiką ir jūrų 
navigacijos technologiją)

Pagrindimas

Europa turi išlikti lydere atliekant jūrų navigacijos technologijos mokslinius tyrimus.

Pakeitimas 22
Teisinę galią turinčios finansinės ataskaitos 3.1. skirsnis „Biudžeto eilutės“

02 04 01 Kosmosas; 02 04 02 Parengiamoji 
veikla Europos saugumo moksliniams 
tyrimams gerinti; 08 02 01 Genomikos ir 
biotechnologijų taikymas sveikatos 
priežiūrai; 08 05 01 Maisto kokybė ir sauga; 
09 04 01 Informacinės visuomenės 
technologijos; 08 03 01 Nanotechnologijos, 
unikaliomis savybėmis pasižyminčios 
medžiagos, naujos gamybos priemonės ir 
procesai; 08 06 01 01 Tvarios energijos 
sistemos; 08 06 02 01 Tvarios energijos 
sistemos; 08 06 01 03 Globalūs pokyčiai ir 
ekosistemos; 08 04 01 Aeronautika; 08 06 
01 02 Darnus antžeminis transportas; 06 06 

02 04 01 Kosmosas; 02 04 02 Parengiamoji 
veikla Europos saugumo moksliniams 
tyrimams gerinti; 08 02 01 Genomikos ir 
biotechnologijų taikymas sveikatos 
priežiūrai; 08 05 01 Maisto kokybė ir sauga; 
09 04 01 Informacinės visuomenės 
technologijos; 08 03 01 Nanotechnologijos, 
unikaliomis savybėmis pasižyminčios 
medžiagos, naujos gamybos priemonės ir 
procesai; 08 06 01 01 Tvarios energijos 
sistemos; 08 06 02 01 Tvarios energijos 
sistemos; 08 06 01 03 Globalūs pokyčiai ir 
ekosistemos; 08 04 01 Aeronautika; 08 06 
01 02 Darnus antžeminis transportas; 06 06 
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01 Aeronautika ir kosmoso erdvė; 06 06 02 
02 Darnus antžeminis transportas; 08 07 01 
Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje; 08 
08 01 01 – 06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 –
Parama Bendrijos veikloms ir mokslo bei 
technologijų reikmių numatymas.

01 Aeronautika ir kosmoso erdvė; 06 06 02 
02 Darnus antžeminis transportas; 06 03 01 
TEN-T (tik Galileo, antras specialusis 
etapas); 08 07 01 Piliečiai ir valdymas žinių 
visuomenėje; 08 08 01 01 – 06 06 03 – 09 
04 02 – 11 05 01 – Parama Bendrijos 
veikloms ir mokslo bei technologijų reikmių 
numatymas

Pagrindimas

Pakeitimas teikiamas siekiant atsižvelgti į Tarybos sprendimą dėl naujų finansinių
perspektyvų.

Pakeitimas 23
Teisinę galią turinčios finansinės ataskaitos 5.3 skirsnio 7 punktas

7) Transportas (įskaitant aeronautiką) 7) Transportas (įskaitant aeronautiką ir jūrų 
navigacijos technologiją), ypač Galileo, 
SESAR ir ERTMS

Pagrindimas

Dėl Galileo, SESAR ir ERTMS: pakeitimas teikiamas siekiant atsižvelgti į Tarybos sprendimą 
dėl naujų finansinių perspektyvų. Europa turi išlikti lydere atliekant jūrų navigacijos 
technologijos mokslinius tyrimus.
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