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ĪSS PAMATOJUMS

Septītā pamatprogramma: situācijas apraksts

2005. gada 6. aprīlī Komisija iesniedza priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
lēmumam par Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu 
pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam). 2005. gada 11. oktobrī Transporta un tūrisma 
komiteja (TRAN komiteja) par šo priekšlikumu pieņēma atzinumu, izdarot grozījumus 
tematiskajā daļā par transportu un aeronautiku, un šo atzinumu nosūtīja Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejai (ITRE komiteja). ITRE komiteja, arī ņemot vērā 
nenoteiktību attiecībā uz finanšu plānu 2007.—2013. gadam, nolēma pirms ziņojuma 
sagatavot divus darba dokumentus, ko iesniedza 2005. gada jūnija un oktobra mēnesī. ITRE 
komiteja ziņojuma projektu iesniegs 2006. gada jūnijā. Atzinuma sagatavotājs ierosināja 
ITRE komitejas referentam J. Buzek iekļaut visus TRAN komitejas grozījumus, cenšoties 
neiekļaut pretrunīgus grozījumus.

Tikmēr Komisija 2005. gada 21. septembrī iesniedza jaunu priekšlikumu Padomes lēmumam, 
kas attiecas tikai uz Septītās pamatprogrammas īpašo programmu „Sadarbība”. Sadarbības 
programma ir daļa no Septītās pamatprogrammas, kas nosaka deviņas tematiskās izpētes 
jomas, no kurām viena ir transports un aeronautika. ITRE komiteja par šo priekšlikumu 
sagatavos atsevišķu ziņojumu, taču jāatzīmē, ka Parlamentu lūdza tikai konsultēt.

Sadarbības programmas transporta un aeronautikas joma: atšķirības no 
pamatpriekšlikuma Septītajai pamatgrogrammai 

Sadarbības programmas priekšlikums daudzos aspektos atbilst Septītās pamatprogrammas 
pamatpriekšlikumā minētajām specifikācijām. Attiecībā uz transportu un aeronautiku 
priekšlikumā ievērota tā pati struktūra, vispirms norādot mērķi un pieeju un tad pasākumus 
aeronautikas un gaisa transporta, virszemes transporta un Galileo programmas jomā.

Salīdzinājumā ar pamatpriekšlikumu Septītajai pamatprogrammai var izšķirt šādas atšķirības 
vai papildinājumus.

Mērķis un pieeja
Kā papildu mērķis izvirzīts drošāks transports. Sadarbības programmas pieeju var vērtēt kā 
„integrētu”, kas sasaista visus transporta veidus. Risinot transversālās tēmas, galvenā 
uzmanība pievērsta ar transporta specifiku saistītiem jautājumiem, piemēram, drošībai. Tā 
vietā, lai teiktu „ekoloģisks un drošs nākotnes transportlīdzeklis” lietots vispārīgāks 
formulējums „alternatīvo enerģijas avotu izmantošana transporta lietojumos” un „vides 
ietekmējums, tostarp klimata pārmaiņas”. Liela uzmanība pievērsta tehnoloģiju platformām 
un to stratēģiskās pētniecības programmām, kuru rezultātā var izveidot kopīgas tehnoloģiju 
iniciatīvas. Uzmanība pievērsta pasākumiem, kas saistīti ar MVU un ietekmes novērtējumiem.

Pasākumi aeronautikas un gaisa transporta jomā
Izvirzīti vairāki kvantitatīvie mērķi, tādi kā emisiju samazināšana (CO2 un trokšņa 
samazinājums par 50%, NOx par 80%), pieckārtīgs negadījumu īpatsvara samazinājums un uz 
pusi ātrāka jaunu produktu ienākšana tirgū. Punktā „Patērētāju apmierinātības un drošības 
garantēšana” minēti pētījumi par lidostu un gaisa satiksmes darbību pielāgošanu dažāda tipa 
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lidaparātiem un to izmantošana 24 stundas diennaktī, nepārsniedzot sabiedrībai pieņemamu 
trokšņa līmeni. Punktā „Laika efektivitātes palielināšana” galvenā uzmanība pievērsta 
SESAME iniciatīvai. Punktā „ Vadošā loma nākotnes gaisa transportā” iekļautas vairākas 
jaunas koncepcijas, piemēram, jaunas piedziņas un pacelšanās koncepcijas un jaunas 
lidaparātu vadības metodes.

Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)
Paskaidrojumi ir sīkāk izstrādāti un uzsvērti vairāki jauni jautājumi. Piemēram, minēti 
kurināmā elementi („Videi draudzīgāks virszemes transports”), iekraušanas un izkraušanas 
darbības („Kravu novirzīšanas uz citiem transporta veidiem veicināšana un transporta 
koridoru atslogošana”), pieprasījuma pārvaldība („Nodrošināt ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās”), 
riska analīze („Drošuma un drošības uzlabošana”) un ekspluatācijas laika izmaksu 
samazināšana („Konkurētspējas stiprināšana”).

Galileo programmas pasākumi
Šī daļa ir būtiski paplašināta, ietverot visas iespējamās Galileo sistēmas lietojuma jomas 
(piemēram, kartogrāfiju vai navigāciju) un vērā ņemamus nozīmīgus aspektus (piemēram, 
brīvi pieejamus komercpakalpojumus vai drošas lietošanas garantēšanu, veicot sertificēšanas 
procedūras).

Citi papildinājumi
Iekļautas divas jaunas apakšnodaļas: viena, lai uzsvērtu starptautiskās sadarbības nozīmi, un 
otra, lai norādītu, ka pētniecības jomā jāspēj reaģēt arī uz neparedzētām politikas vajadzībām.

Grozījumi

Komisijas Sadarbības programmas priekšlikuma publicēšanas brīdī Parlaments vēl nav 
pieņēmis ziņojumu par pamatpriekšlikumu Septītajai pamatprogrammai. Tādējādi šajā 
Komisijas priekšlikumā (vēl) nav ņemti vērā Parlamenta izdarītie pamatpriekšlikuma 
grozījumi. Tā kā šis jaunais priekšlikums ir tik līdzīgs iepriekšējam, atzinuma sagatavotājs 
ierosina grozījumus, kas ir līdzīgi pamatpriekšlikumā izdarītajiem grozījumiem.
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GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. panta 1. punkta g) apakšpunkts

(g) transports (tostarp aeronautika), (g) transports (tostarp aeronautika un jūras 
tehnoloģija), it īpaši Galileo, SESAR un 
ERTMS*;
_____________________
* Galileo ir Globālā satelītnavigācijas sistēma, 
SESAR ir vienotā Eiropas gaisa ATM pētniecības 
programma un ERTMS ir Eiropas dzelzceļa 
satiksmes pārvaldības sistēma.

Pamatojums

Eiropai jāsaglabā vadošā loma jūras tehnoloģiju izpētē. Saistībā ar Galileo, SESAR un 
ERTMS grozījums attiecas uz Padomes lēmumu par jaunajiem finanšu plāniem.

Grozījums Nr. 2
I pielikuma 7. iedaļas virsraksts „Transports (tostarp aeronautika)”

Transports (tostarp aeronautika) Transports (tostarp aeronautika un jūras 
tehnoloģija), it īpaši Galileo, SESAR un 
ERTMS

Pamatojums

Eiropai jāsaglabā vadošā loma jūras tehnoloģiju izpētē. Saistībā ar Galileo, SESAR un 
ERTMS grozījums attiecas uz Padomes lēmumu par jaunajiem finanšu plāniem.

Grozījums Nr. 3
I. pielikuma 7. iedaļas „Transports (tostarp aeronautika)” punkts „Mērķis”

Pamatojoties uz tehnoloģiju attīstību, 
iedzīvotāju un sabiedrības labā izstrādāt 
integrētas videi draudzīgākas un „viedākas” 

Eiropas iedzīvotāju labā patstāvīgi attīstīt 
konkurētspējīgas un pasažieru prasībām 
atbilstīgas Eiropas transporta sistēmas, kā 
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Eiropas transporta sistēmas, kas atbilstu 
dabas un vides resursu saglabāšanas 
prasībām; nostiprināt un turpmāk attīstīt 
vadošo lomu, kas pasaules tirgū ir šīs 
Eiropas nozares pārstāvjiem.

arī veicināt šīs nozares attīstību pasaules 
tirgū. Modernas tehnoloģijas, ilgtspējīga 
attīstība, videi draudzīgākas, „viedākas” 
„izdevīgākas, bet labākas ” un drošākas 
Eiropas un globālās transporta sistēmas ir 
Septītās pamatprogrammas mērķis 
transporta un loģistikas nozarē.

Pamatojums

Pirmais un vissvarīgākais mērķis ir radīt konkurētspēju, tāpēc pētniecībā iegūtā pieredze 
jāizmanto, lai veicinātu galvenā mērķa sasniegšanu. Klientu draudzīguma pieminēšana 
saskan ar mērķiem, kādus Komisija vēlas ar šo priekšlikumu sasniegt.  Ņemot vērā ES 
transporta sakarus pasaules mērogā un tās transporta sistēmu attīstību, ir būtiski arī pieminēt 
jaunas un uzlabotas loģistikas sistēmas, kas palīdzētu uzlabot gan mobilitāti, gan samazinātu 
negatīvo ietekmi uz vidi. 

Grozījums Nr. 4
I. pielikuma 7. iedaļas „Transports (tostarp aeronautika)” punkta „Metode” 1. daļa

Eiropas transporta sistēma ir vitāli svarīgs 
Eiropas ekonomiskās un sociālās izaugsmes 
faktors. Tam ir galvenā nozīme cilvēku un 
preču pārvadāšanā vietējā, reģionālā, 
valstu, Eiropas un starptautiskā mērogā.
Šajā tēmā tiks risinātas vairākas aktuālas 
problēmas, kas norādītas Baltajā grāmatā par 
transportu , lai paaugstinātu transporta 
sistēmu devumu sabiedrībai un ieguldījumu 
rūpniecības konkurētspējā paplašinātajā ES, 
vienlaikus samazinot transporta negatīvo 
ietekmi un sekas attiecībā uz vidi, enerģijas 
izmantošanu un sabiedrības veselību.

Eiropas un globālā transporta sistēma ir
vitāli svarīgs Eiropas ekonomiskās un 
sociālās izaugsmes faktors. Iekšējais 
transports starp dalībvalstīm, kā arī 
nozīmīgākie transporta ceļi ar trešām 
valstīm veido ievērojamu daļu no visas 
transporta nozares, un Eiropas uzņēmumi, 
it īpaši gaisa un jūras satiksmes nozarē, ir 
vadoši vairākās jomās, arī attiecībā uz 
transportu starp trešām valstīm, gan 
transporta pakalpojumu, gan moderna 
aprīkojuma piegādes ziņā. Šajā tēmā tiks 
risinātas vairākas aktuālas problēmas, kas 
norādītas Baltajā grāmatā par transportu, lai
paaugstinātu transporta sistēmu devumu 
sabiedrībai un rūpniecības konkurētspēju 
paplašinātajā ES, vienlaikus samazinot 
transporta negatīvo ietekmi un sekas 
attiecībā uz vidi, enerģijas izmantošanu un 
sabiedrības veselību. Budžeta sadalījums 
pētniecībai transporta jomā atspoguļos 
dažādu transporta veidu ekonomisko 
nozīmi tautsaimniecībā.
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Pamatojums

Eiropas transporta nozare jātver globālā skatījumā. Tā kā ekonomiskā izteiksmē Virszemes 
transporta īpatsvars tautsaimniecībā ir daudz lielāks nekā gaisa transporta īpatsvars, tas ir 
jāatspoguļo arī budžeta sadalījumā un pētniecības programmās. Vispārējā priekšlikumā 
7. pamatprogrammai (KOM(2005)0043) Komisija pati ir norādījusi — virszemes transports 
ir 12% no iekšzemes kopprodukta, un šajā nozarē ir nodarbināti 16 miljoni strādājošo, bet 
gaisa transports attiecīgi 2,6%  un 3,1 miljons.  

Grozījums Nr. 5
I pielikuma 7. iedaļas „Transports (tostarp aeronautika)” punkta „Metode” 3. daļa

Daudzās tehnoloģiju platformas, kas 
izveidotas šajā jomā (ACARE aeronautikai 
un gaisa transportam, ERRAC dzelzceļa 
transportam, ERTRAC autoceļu 
transportam, WATERBORNE ūdens 
transportam, ūdeņradim un kurināmā 
elementiem), ir izstrādājušas ilgtermiņa 
redzējumus un stratēģiskās pētniecības 
programmas (SRA), kas lieti noder šīs tēmas 
formulēšanā un atbilst politikas veidotāju 
vajadzībām un sabiedrības cerībām. 
Izraudzīti SRA aspekti var būt par pamatotu 
iemeslu Kopīgu tehnoloģiju iniciatīvu 
aizsākšanai. ERA-NET darbības paver 
iespējas veicināt atsevišķu transporta 
nozares tēmu turpmāku starpvalstu 
koordinēšanu, un tās atbalstīs gadījumos, 
kad tas tiks atzīts par lietderīgu.

Daudzās tehnoloģiju platformas, kas 
izveidotas šajā jomā (ACARE aeronautikai 
un gaisa transportam, ERRAC dzelzceļa 
transportam, ERTRAC autoceļu 
transportam, WATERBORNE ūdens 
transportam un jūras tehnoloģijai, 
ūdeņradim un kurināmā elementiem), ir 
izstrādājušas ilgtermiņa redzējumus un 
stratēģiskās pētniecības programmas (SRA), 
kas lieti noder šīs tēmas formulēšanā un 
atbilst politikas veidotāju vajadzībām un 
sabiedrības cerībām. Izraudzīti SRA aspekti 
var būt par pamatotu iemeslu Kopīgu 
tehnoloģiju iniciatīvu aizsākšanai. ERA-
NET darbības paver iespējas veicināt 
turpmāku starpvalstu koordinēšanu attiecībā 
uz atsevišķām transporta nozares tēmām, un 
tās atbalstīs gadījumos, kad tas tiks atzīts par 
lietderīgu.

Pamatojums

Eiropai jāsaglabā vadošā loma jūras tehnoloģiju izpētē.

Grozījums Nr. 6
I pielikuma 7. iedaļas „Transports (tostarp aeronautika)” punkta „Metode” 5. daļa

Aktuālās politikas vajadzības, kā arī jaunu 
politiku (piemēram, jūras politikas) izstrāde, 

Aktuālās politikas vajadzības, kā arī jaunu 
politiku (piemēram, jūras politikas) izstrāde, 
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novērtēšana un īstenošana tiks risinātas 
dažādos pasākumu kopumos, arī 
starptematiskā aspektā. Pētnieciskais darbs 
ietvers pētījumus, modeļus un instrumentus, 
ko izmanto stratēģiskajā uzraudzībā un 
prognozēšanā, un kuros integrētas zināšanas, 
kas saistītas ar galvenajiem transporta 
nozares ekonomiskajiem, sociālajiem, 
drošības un vides jautājumiem. Darbībās, 
kas saistītas ar starptematiskām pētījumu 
jomām, īpaša uzmanība tiks pievērsta 
transporta īpatnībām, piemēram, drošības 
aspektiem kā transporta sistēmas 
neatņemamai prasībai;  alternatīvo enerģijas 
avotu izmantošanai transporta lietojumos; kā 
arī transporta ietekmes uz vidi, tostarp 
klimata pārmaiņu, uzraudzībai.

novērtēšana un īstenošana tiks risinātas 
dažādos pasākumu kopumos, arī 
starptematiskā aspektā. Pētnieciskais darbs 
ietvers pētījumus, modeļus un instrumentus, 
ko izmanto stratēģiskajā uzraudzībā un 
prognozēšanā, un kuros integrētas zināšanas, 
kas saistītas ar galvenajiem transporta 
nozares ekonomiskajiem, sociālajiem, 
drošības un vides jautājumiem. Darbībās, 
kas saistītas ar starptematiskām pētījumu 
jomām, īpaša uzmanība tiks pievērsta 
transporta īpatnībām, piemēram, drošības 
aspektiem kā transporta sistēmas 
neatņemamai prasībai;  alternatīvo enerģijas 
avotu izmantošanai transportlīdzekļos; 
transporta ietekmei uz vidi, tostarp klimata 
pārmaiņu, uzraudzībai un pasākumiem, kas 
samazinās nelabvēlīgo iedarbību, kas rodas 
no ilgstošiem ģeogrāfiskiem 
ierobežojumiem. Vides pētniecībā jāatrod 
ceļi, lai uzlabotu transportu. Vides 
pētniecībā jāņem vērā arī pieaugošā 
transporta efektivitāte.

Pamatojums

Ņemot vērā tekstu, ko izstrādājis priekšlikuma iesniedzējs, šis grozījums ierosina, ka 
pasākumiem, kas norādīti zem virsraksta par sadarbību, jāsamazina nelabvēlīgā ietekme, kas 
rodas no ilgstošiem ģeogrāfiskiem ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 7
I pielikuma 7. iedaļas „Transports (tostarp aeronautika)” punkta „Darbības” apakšpunkts 

„Aeronautika un gaisa transports”

Aeronautika un gaisa transports Aeronautika un ilgtspējīgs gaisa transports

Pamatojums

Atbilstīgi TEC 2. pantam un Gēteborgas Eiropadomes secinājumiem.
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Grozījums Nr. 8
I pielikuma 7. iedaļas „Transports (tostarp aeronautika)” punkta „Darbības” apakšpunkta 

„Aeronautika un gaisa transports” 4. daļa

Ievērojami uzlabot pasažieru izvēles iespējas 
un lidojumu saraksta elastību, vienlaikus 
panākot pieckāršu negadījumu īpatsvara 
samazinājumu. Jaunas tehnoloģijas 
nodrošinās lielāku gaisa kuģu/dzinēju 
konfigurāciju izvēli, sākot no plata korpusa 
līdz maza izmēra lidaparātiem, augstāku visu 
sistēmas elementu automatizācijas līmeni, 
ieskaitot lidmašīnas vadību. Uzmanības lokā 
būs arī pasažieru komforta un labsajūtas 
uzlabošana, jauni pakalpojumi, aktīvie un 
pasīvie drošības pasākumi, īpaši uzsverot 
cilvēka faktoru. Pētījumos būs ietverta arī 
lidostu un gaisa satiksmes darbību 
pielāgošana dažāda tipa lidaparātiem un to 
izmantošana 24 stundas diennaktī, 
nepārsniedzot sabiedrībai pieņemamu 
trokšņa līmeni.

Ievērojami uzlabot pasažieru izvēles iespējas 
un lidojumu saraksta elastību, vienlaikus 
panākot pieckāršu negadījumu īpatsvara 
samazinājumu. Jaunas tehnoloģijas 
nodrošinās lielāku gaisa kuģu/dzinēju 
konfigurāciju izvēli, sākot no plata korpusa 
līdz maza izmēra lidaparātiem, augstāku visu 
sistēmas elementu automatizācijas līmeni, 
ieskaitot lidmašīnas vadību, kā arī valsts 
informācijas un biļešu sistēmas attiecībā uz 
metodēm un piegādātājiem būs pieejamas 
Eiropas mērogā. Uzmanības lokā būs arī 
pasažieru komforta un labsajūtas 
uzlabošana, jauni pakalpojumi, aktīvie un 
pasīvie drošības pasākumi, īpaši uzsverot 
cilvēka faktoru. Pētījumos būs ietverta arī 
lidostu un gaisa satiksmes darbību 
pielāgošana dažāda tipa un dažādu 
ģeogrāfisko nosacījumu lidaparātiem un to 
izmantošana 24 stundas diennaktī, 
nepārsniedzot sabiedrībai pieņemamu 
trokšņa līmeni.

Pamatojums

Integrētākas biļešu iegādes sistēmas ne tikai palielina pasažieru apmierinātību, bet arī uzlabo 
visas sistēmas efektivitāti jebkuros ģeogrāfiskos apstākļos.

Grozījums Nr. 9
I pielikuma 7 iedaļas „Transports (tostarp aeronautika)” punkta „Darbības” apakšpunkta 

„Aeronautika un gaisa transprts” 5. daļa

Izmaksu efektivitātes uzlabošana. Veicināt 
konkurētspējīgu piegādes ķēdi, kas 
nodrošina iespēju uz pusi samazināt laiku, 
kas nepieciešams, līdz produkts nonāk tirgū, 
kā arī samazināt produktu izstrādāšanas un 
ekspluatācijas izmaksas, kā rezultātā gaisa 
transports kļūtu pieejamāks iedzīvotājiem. 

Izmaksu efektivitātes uzlabošana. Veicināt 
konkurētspējīgu piegādes ķēdi, kas 
nodrošina iespēju uz pusi samazināt laiku, 
kas nepieciešams, līdz produkts nonāk tirgū, 
kā arī samazināt produktu izstrādāšanas un 
ekspluatācijas izmaksas, piemēram, 
izmantojot projektā „Sistēma mobilās 
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Pētījumu uzmanības lokā būs uzlabojumi 
visā uzņēmējdarbības procesā, sākot no 
koncepcijas izstrādes līdz produkta izveidei, 
ražošanai un ekspluatācijai, ieskaitot 
piegādes ķēdes integrēšanu. Tie ietvers 
uzlabotas imitēšanas iespējas un augstāku 
automatizācijas līmeni, tehnoloģijas un 
metodes, lai konstruētu gaisa kuģus, kam 
nav nepieciešama apkope, kā arī 
racionalizētu gaisa kuģu, lidostu un gaisa 
satiksmes pārvaldības darbības.

apkopes nodrošināšanai reālā laikā” 
(SMMART, System for Mobile 
Maintenance Accessible in Real Time) 
iegūtos datus, kā rezultātā gaisa transports 
kļūtu pieejamāks iedzīvotājiem. Pētījumu 
uzmanības lokā būs uzlabojumi visā 
uzņēmējdarbības procesā, sākot no 
koncepcijas izstrādes līdz produkta izveidei, 
ražošanai un ekspluatācijai, ieskaitot 
piegādes ķēdes integrēšanu. Tie ietvers 
uzlabotas imitēšanas iespējas un augstāku 
automatizācijas līmeni, tehnoloģijas un 
metodes, lai konstruētu gaisa kuģus, kam 
nav nepieciešama apkope, kā arī 
racionalizētu gaisa kuģu, lidostu un gaisa 
satiksmes pārvaldības darbības.

Pamatojums

Ir vēlams, lai Sestās pamatprogrammas, kurā ietilpst projekts SMMART, iespējamie 
sasniegumi būtu noderīgi turpmākai pētniecībai. SMMART pētniecības mērķis ir padarīt 
efektīvāku un saīsināt rezerves daļu piegādes ķēdi aviācijas nozarē.

Grozījums Nr. 10
I pielikuma 7. iedaļas „Transports (tostarp aeronautika)” punkta „Darbības” apakšpunkta 

„Aeronautika un gaisa transports” 6. daļa

Gaisa kuģu un pasažieru aizsardzība.  
Novērst jebkāda veida bīstamas darbības, 
kuru rezultātā ceļotāji vai citi cilvēki varētu 
tikt ievainoti, viņiem varētu rasties 
zaudējumi, tikt nodarīts kaitējums vai 
sagādātas neērtības gaisa kuģa ļaunprātīgas 
izmantošanas dēļ. Pētījumu uzmanības lokā 
būs būtiski gaisa transporta sistēmas 
elementi, tostarp drošības pasākumi, 
projektējot lidaparātu salonus un pilotu 
kabīnes, automātiskā kontrole un nolaišanās 
gaisa kuģa neatļautas izmantošanas 
gadījumā, aizsardzība pret ārējiem 
uzbrukumiem, kā arī drošības aspekti gaisa 
telpas pārvaldībā un lidostu ekspluatācijā.

Gaisa kuģu un pasažieru aizsardzība: 
Novērst jebkāda veida bīstamas darbības, 
kuru rezultātā ceļotāji vai citi cilvēki varētu 
tikt ievainoti, viņiem varētu rasties 
zaudējumi, tikt nodarīts kaitējums vai 
sagādātas neērtības gaisa kuģa ļaunprātīgas 
izmantošanas dēļ.  Pētījumu uzmanības lokā 
būs būtiski gaisa transporta sistēmas 
elementi, tostarp drošības pasākumi, 
projektējot lidaparātu salonus un pilotu 
kabīnes, automātiskā kontrole un nolaišanās 
gaisa kuģa neatļautas izmantošanas 
gadījumā, aizsardzība pret ārējiem 
uzbrukumiem, drošības aspekti gaisa telpas 
pārvaldībā un lidostu ekspluatācijā, kā arī 
aspekti saistībā ar fizikāliem 
ierobežojumiem vai dažādiem laika 
apstākļiem.
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir iesaistīt pēc iespējas vairāk jomu nākotnes pētniecības kompetencē.

Grozījums Nr. 11
I pielikuma 7. iedaļas „Transports (tostarp aeronautika)” punkta „Darbības” apakšpunkta 

„Aeronautika un gaisa transports” 7. daļa

Vadošā loma nākotnes gaisa transportā. 
Izpētīt radikālākas, videi nekaitīgākas un 
novatoriskākas tehnoloģijas, kuras varētu 
veicināt būtiskas pārmaiņas, kas 
nepieciešamas gaisa transportam šā gadsimta 
otrajā pusē un pēc tam. Pētniecībā aplūkos
tādus aspektus kā jaunas piedziņas un 
pacelšanās koncepcijas, jaunas idejas gaisa 
kuģu iekštelpu dizainam, jaunas lidostu 
koncepcijas, jaunas lidaparātu vadības un 
kontroles metodes, alternatīvas koncepcijas 
gaisa transporta sistēmu ekspluatācijā un to 
integrēšana ar citiem transporta veidiem.

Vadošā loma nākotnes gaisa transportā: 
Izpētīt radikālākas, videi nekaitīgākas un 
novatoriskākas tehnoloģijas, kuras varētu 
veicināt būtiskas pārmaiņas, kas 
nepieciešamas gaisa transportam šā gadsimta 
otrajā pusē un pēc tam.  Pētniecībā aplūkos 
tādus aspektus kā jaunas piedziņas un 
pacelšanās koncepcijas, jaunas konstrukcijas 
gaisa kuģu iekštelpu dizainam, jaunas 
lidostu koncepcijas, jaunas lidaparātu 
vadības un kontroles metodes, alternatīvus 
veidus gaisa transporta sistēmu ekspluatācijā 
un to integrēšana ar citiem transporta 
veidiem, un jaunas idejas, lai samazinātu 
ietekmi, ko izraisa nelabvēlīgi ģeogrāfiski 
ierobežojumi.

Pamatojums

Nākotnes gaisa transportam jāpiedāvā jauni veidi, lai samazinātu ietekmi, kas rodas no 
ilgstošiem ģeogrāfiskiem ierobežojumiem, kas sastopami reģionos vai valstīs, kur šādus 
transporta veidus izmanto.

Grozījums Nr. 12
I. pielikuma 7. iedaļas „Transports (tostarp aeronautika)” punkta „Darbības” apakšvirsraksts 

„Virszemes transports”

Virszemes transports (dzelzceļš, 
autotransports un kuģi)

Ilgtspējīgs virszemes un virsūdens transports 
(dzelzceļš, autotransports un kuģi)

Pamatojums

Virsrakstā jābūt vārdam "ilgtspējīgs" tāpat kā 6. pamatprogrammā, jo Līguma 6. pants 
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nosaka to, ka ilgtspējīga attīstība jāintegrē, piemēram, pētniecības un transporta nozarēs.

Amend ment 13
I pielikuma 7. iedaļas „Transports (tostarp aeronautika)” punkta „Darbības” apakšpunkta 

„Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)” 1. daļa

Videi draudzīgāks virszemes transports.  
Attīstīt tehnoloģijas un zināšanas, lai 
samazinātu piesārņojumu (gaisa, ūdens un 
augsnes) un ietekmi uz vidi, aplūkojot ar 
klimata pārmaiņām, veselību, bioloģisko 
daudzveidību un troksni saistītus aspektus.  
Pētījumu rezultātā uzlabosies piedziņas 
mehānismu tīrība un Energoefektivitāte, tiks 
veicināta alternatīvo degvielu izmantošana, 
ieskaitot ūdeņradi un kurināmā elementus. 
Darbības būs saistītas ar infrastruktūras, 
transportlīdzekļu, kuģu un to komponentu 
tehnoloģijām, ietverot vispārēju sistēmas 
optimizēšana. Pētījumi, kas saistīti ar 
transportam raksturīgajām pārmaiņām, 
ietvers ražošanu, celtniecību, apkopi, 
remontu, kontroli, otrreizējo pārstrādi, 
nolietoto transportlīdzekļu izmantošanas 
stratēģijas, kā arī veicamos pasākumus, ja 
jūrā notikusi avārija.

Videi draudzīgāks virszemes transports: 
Attīstīt tehnoloģijas un zināšanas, lai 
samazinātu piesārņojumu (gaisa, ūdens un 
augsnes) un ietekmi uz vidi, aplūkojot ar 
klimata pārmaiņām, veselību, bioloģisko 
daudzveidību un troksni saistītus aspektus.  
Pētījumu rezultātā uzlabosies piedziņas 
mehānismu tīrība un energoefektivitāte, tiks 
veicināta alternatīvo degvielu izmantošana, 
ieskaitot ūdeņradi un kurināmā elementus 
un biomasu.. Darbības būs saistītas ar 
infrastruktūras, transportlīdzekļu, kuģu un to 
komponentu tehnoloģijām, ietverot vispārēju 
sistēmas optimizēšanu. Pētījumi, kas saistīti 
ar transportam raksturīgajām pārmaiņām, 
ietvers ražošanu, celtniecību, apkopi, 
remontu, kontroli, otrreizējo pārstrādi, 
nolietoto transportlīdzekļu izmantošanas 
stratēģijas, kā arī veicamos pasākumus, ja 
jūrā notikusi avārija.  Pētījumi radīs pamatu 
mērķtiecīgam uz risku orientētam dizainam 
un tādējādi garantēs lielāku drošību un 
efektivitāti uz kuģiem un piekrastes 
struktūrās, uzlabos savietojamību un kuģu 
apkopi, kā arī izveidos jaunas sistēmas, kas 
nodrošinās drošību darbībām jūrā. Tajā 
pašā laikā jāturpina samazināt vides 
piesārņojums un jānodrošina, ka 
paredzētais kuģniecības apjoma pieaugums 
neatstās ietekmi uz vidi.

Pamatojums

Lēmumā par jaunās „Eurovignette” 2. direktīvu ir iekļauts mērķis attīstīt metodes, ar kurām 
var aprēķināt ārējās izmaksas attiecībā uz sociālo jomu un vidi. Biomasa ir alternatīvas 
enerģijas iespējams avots tuvākā nākotnē un tātad to nedrīkst izslēgt no plānotās pētniecības 
dzinējspēku jomā. Turklāt jūrniecības jomas izpēte jāiekļauj punktā par videi draudzīgāku 
virszemes transportu.
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Grozījums Nr. 14
I pielikuma 7. iedaļas „Transports (tostarp aeronautika)” punkta „Darbības” apakšpunkta 

„Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)” 2. daļa 

Kravu novirzīšanas uz citiem transporta 
veidiem veicināšana un transporta koridoru 
atslogošana. Izstrādāt un demonstrēt raitus 
cilvēku un preču pārvadājumus „no durvīm 
līdz durvīm”, kā arī tehnoloģijas, kas garantē 
efektīvu pārvadātāju sadarbību, arī dzelzceļa 
transporta konkurētspējas kontekstā. Šajā 
tēmā ietilpst darbības, kas risinās jautājumus 
saistībā ar vietēja, reģionāla, valsts un 
Eiropas mēroga transporta tīklu, sistēmu un 
pakalpojumu savietojamību un darbības 
optimizēšanu, kā arī vairāku pārvadājumu 
veidu integrēšanu. Šajā tēmā ietilpst 
darbības, kas risinās jautājumus saistībā ar 
vietēja, reģionāla, valsts un Eiropas mēroga 
transporta tīklu, sistēmu un pakalpojumu 
savietojamību un darbības optimizēšanu, kā 
arī vairāku pārvadājumu veidu integrēšanu. 
Tiks izstrādātas viedas sistēmas, jaunas 
transportlīdzekļu/kuģu koncepcijas un 
tehnoloģijas, tostarp iekraušanas un 
izkraušanas darbības.  Zināšanas, kas 
vajadzīgas politikas veidošanai, ietvers cenu 
veidošanos un iekasēšanu transporta 
infrastruktūrā, Eiropas transporta politikas 
pasākumu novērtēšanu un Eiropas 
sadarbības tīklu politiku un projektus.

Kravu novirzīšanas uz citiem transporta 
veidiem veicināšana un transporta koridoru 
atslogošana:  Izstrādāt un demonstrēt raitus 
cilvēku un preču pārvadājumus „no durvīm 
līdz durvīm”, kā arī tehnoloģijas, kas garantē 
efektīvu pārvadātāju sadarbību, arī dzelzceļa 
transporta konkurētspējas kontekstā.  Tas 
nozīmē attīstīt „vienotu pieejas sistēmu”, 
kas radītu līdzsvaru starp dažādiem 
transporta veidiem, tostarp veicinātu 
dzelzceļa, iekšzemes ūdens transporta un 
īso distanču jūras transporta izmantošanu 
kā alternatīvu autotransportam un īso 
distanču gaisa transportam, kas ir arī 
Marko Polo programmas mērķis. Šajā tēmā 
ietilpst darbības, kas risinās jautājumus 
saistībā ar vietēja, reģionāla, valsts un 
Eiropas mēroga transporta tīklu, sistēmu un 
pakalpojumu savietojamību un darbības 
optimizēšanu, kā arī vairāku pārvadājumu 
veidu integrēšanu, papildu pieredzes 
iegūšanu un turpmāku Eiropas dzelzceļa 
satiksmes pārvaldības sistēmas attīstību.
Pasākumu mērķis būs optimizēta 
infrastruktūras izmantošana, ieskaitot 
stacijas un specializētos tīklus, labāka 
transporta, satiksmes un informācijas 
pārvaldība, uzlabota kravu loģistika un 
pasažieru pārvadātāju sadarbība. Tiks 
izstrādātas viedas sistēmas, jaunas 
transportlīdzekļu/kuģu koncepcijas un 
tehnoloģijas, tostarp iekraušanas un 
izkraušanas darbības.  Zināšanas, kas 
vajadzīgas politikas veidošanai, ietvers cenu 
veidošanos un iekasēšanu transporta 
infrastruktūrā, Eiropas transporta politikas 
pasākumu novērtēšanu un Eiropas 
sadarbības tīklu politiku un projektus.
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Pamatojums

Vienotas sistēma pieeja nozīmē to, ka noteiktā teritorijā visu transportu uzskata par vienotu 
sistēmu un nepieciešamos transporta pakalpojumus šajā teritorijā nodrošina tā, lai tie 
vislabāk atbilstu klientu, piegādātāju un vides prasībām.  Izpēte var palīdzēt attīstīt 
tehnoloģijas un piemērotību lietotājiem, lai sasniegtu šādu pieeju, tādējādi veicinot videi 
draudzīga dzelzceļa, iekšzemes ūdensceļu un tuvjūras transporta attīstību. ERTMS ir svarīgs 
saistībā ar TEN-T. Jāattīsta turpmāka pētniecība attiecībā uz standartizāciju, stabilizāciju un 
jaunas pieredzes iegūšanu.

Grozījums Nr. 15
I pielikuma 7. iedaļas „Transports (tostarp aeronautika)” punkta „Darbības” apakšpunkta 

„Virszemes transports” 3. daļa

Nodrošināt ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās. 
Galvenā uzmanība tiks pievērsta cilvēkiem 
un precēm, veicot pētījumus par „nākamās 
paaudzes transportlīdzekļiem” un to 
ienākšanu tirgū, apvienojot visus tīras, 
enerģētiski efektīvas, drošas un inteliģentas 
ceļu satiksmes elementus. Jaunu mobilitātes 
koncepciju, novatorisku organizatoriskās un 
pārvietošanās pārvaldības shēmu un 
kvalitatīva sabiedriskā transporta pētījumu 
mērķis būs nodrošināt visiem pieejamus un 
augsta līmeņa vairāku pārvadājumu veidu 
integrēšanu. Tiks izstrādātas un pārbaudītas 
novatoriskas stratēģijas tīram pilsētas 
transportam. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
nepiesārņojošiem transportlīdzekļiem, 
pieprasījuma pārvaldībai, personīgā 
transporta racionalizācijai, kā arī 
informācijas un komunikācijas stratēģijām, 
pakalpojumiem un infrastruktūrai. 
Instrumenti politikas izstrādāšanas un 
īstenošanas atbalstam ietvers transporta 
plānošanu un zemes ierīcību.

Nodrošināt ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās. 
Galvenā uzmanība tiks pievērsta cilvēkiem 
un precēm, veicot pētījumus par „nākamās 
paaudzes transportlīdzekļiem” un to 
ienākšanu tirgū, apvienojot visus tīras, 
enerģētiski efektīvas, drošas un inteliģentas 
ceļu satiksmes elementus. Jaunu mobilitātes 
koncepciju, novatorisku organizatoriskās un 
pārvietošanās pārvaldības shēmu un 
kvalitatīva sabiedriskā transporta pētījumu 
mērķis būs nodrošināt visiem pieejamus un 
augsta līmeņa vairāku pārvadājumu veidu 
integrēšanu. Tiks izstrādātas un pārbaudītas 
novatoriskas stratēģijas tīram pilsētas 
transportam. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
nepiesārņojošiem transportlīdzekļiem, 
pieprasījuma pārvaldībai, personīgā 
transporta racionalizācijai, kā arī 
informācijas un komunikācijas stratēģijām, 
pakalpojumiem un infrastruktūrai. 
Uzmanību pievērsīs arī mobilitātes 
kvalitātei un lietotāju apmierinātībai, jo 
īpaši attiecībā uz personām ar kustību 
traucējumiem un atsevišķām grupām, 
piemēram, vecākiem cilvēkiem un 
sievietēm. Instrumenti politikas 
izstrādāšanas un īstenošanas atbalstam 
ietvers transporta plānošanu un zemes 
ierīcību.
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Pamatojums

Saistībā ar Eiropas sabiedrības demogrāfiskajām pārmaiņām un jaunām mobilitātes 
prasībām, kas šobrīd ir aktuālas, ir svarīgi paredzēt izmaiņas virszemes transporta lietotāju 
jutībā un uztverē (ērtības, vēlmes, utt.)  Lai gan pieejamību, jo īpaši personām ar kustību 
traucējumiem, aizvien vairāk atzīst par nozīmīgu, šajā jautājumā ir nepieciešami padziļināti 
pētījumi.  Īpašu uzmanību varētu veltīt pasākumiem, kas pozitīvi ietekmētu arī citus 
transporta lietotājus. Piemēram, durvju pakāpienu pazemināšana un telpas atbrīvošana 
ratiņkrēsliem autobusos ir izrādījusies noderīga arī parastajiem lietotājiem (vieglāka 
iekāpšana, laika ietaupīšana autobusa pieturā, daudzveidīgas brīvās telpas izmantošanas 
iespējas).

Grozījums Nr. 16
I pielikuma 7. iedaļas „Transports (tostarp aeronautika)” punkta „Darbības” apakšpunkta 

„Virszemes transports” 5. daļa

Konkurētspējas stiprināšana. Uzlabot 
transporta nozares konkurētspēju, nodrošinot 
ilgtspējīgus, efektīvus un cenas ziņā 
pieejamus transporta pakalpojumus un radot 
jaunas prasmes un darba iespējas pētniecības 
un attīstības ceļā. Tehnoloģijas progresīviem 
industriālajiem procesiem ietvers 
projektēšanu, ražošanu, montāžu, būvniecību 
un apkopi, un to mērķis būs samazināt 
dzīves cikla izmaksas un saīsināt 
izstrādāšanai nepieciešamo laiku. Uzsvars 
tiks likts uz novatoriskām produktu 
koncepcijām un uzlabotiem transporta 
pakalpojumiem, nodrošinot augstu pasažieru 
apmierinātības pakāpi. Tiks izstrādāta jauna 
veida ražošanas organizācija, ieskaitot 
piegādes ķēdes pārvaldību un izplatīšanas 
sistēmas.

Konkurētspējas stiprināšana. Uzlabot 
transporta nozares konkurētspēju, nodrošinot 
ilgtspējīgus, efektīvus un cenas ziņā 
pieejamus transporta pakalpojumus un radot 
jaunas prasmes un darba iespējas pētniecības 
un attīstības ceļā. Tehnoloģijas progresīviem 
industriālajiem procesiem ietvers 
projektēšanu, ražošanu, montāžu, būvniecību 
un apkopi, un to mērķis būs samazināt 
dzīves cikla izmaksas un saīsināt 
izstrādāšanai nepieciešamo laiku. Uzsvars 
tiks likts uz novatoriskām produktu 
koncepcijām un uzlabotiem transporta 
pakalpojumiem, nodrošinot augstu pasažieru 
apmierinātības pakāpi. Tiks izstrādāta jauna 
veida ražošanas organizācija, ieskaitot 
piegādes ķēdes pārvaldību un izplatīšanas 
sistēmas. Jāveic arī izpēte jaunu sistēmu 
jomā efektivitātes uzlabošanai, kā arī 
Eiropas komunikāciju tīklu un citu Eiropas 
mobilitātes un transporta projektu 
finansējuma nodrošināšanai, veicinot 
novatoriskas aizdevumu shēmas un 
partnerattiecības starp valsts un privāto 
sektoru Eiropas līmenī. 
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Pamatojums

Lielāku konkurētspēju var sasniegt ne tikai transporta līdzekļu ražošanā un apkopē, bet arī 
jaunos infrastruktūras finansēšanas veidos.

Grozījums Nr. 17
I pielikuma 7. iedaļas „Transports (tostarp aeronautika)” apakšpunkta „Atbalsts Eiropas 

Globālajai satelītnavigācijas sistēmai (Galileo)” 2. daļa

Pilnīga iespēju izmantošana: veicinot dažāda 
veida pakalpojumu izmantošanas 
paplašināšanos, sākot no brīvi pieejamiem 
un komerciāliem pakalpojumiem līdz 
„dzīvības drošības”, „meklēšanas un 
glābšanas” un sabiedriski regulējamiem 
pakalpojumiem; izmantošanu kravu 
pārvadājumu pārvaldībā; izmantojot 
blakuspakalpojumus; parādot 
satelītnavigācijas priekšrocības un 
efektivitāti.

Pilnīga iespēju izmantošana: veicināt dažāda 
veida pakalpojumu izmantošanas 
paplašināšanos, sākot no brīvi pieejamiem 
un komerciāliem pakalpojumiem, it īpaši 
reģionos, kas atrodas ģeogrāfiskā ziņā tālu 
no Eiropas centra līdz„dzīvības drošības”, 
„meklēšanas un glābšanas” un sabiedriski 
regulējamiem pakalpojumiem;  pārvaldīt 
kravu pārvadājumus; izmantot 
blakuspakalpojumus; parādīt 
satelītnavigācijas priekšrocības un 
efektivitāti.

Pamatojums

Eiropas Globālās satelītnavigācijas sistēmas (Galileo)izmantošana reģionos, kas ģeogrāfiskā 
ziņā atrodas tālu no Eiropas centra, ir svarīga, lai veicinātu transporta sistēmas, kas spētu 
efektīvi pārvarēt ierobežojumus, radušos sakarā ar atsevišķu Eiropas reģionu ģeogrāfisko 
atrašanās vietu.

Grozījums Nr. 18
I pielikuma 7. iedaļas „Transports (tostarp aeronautika)” punkta „Darbības” apakšpunkts 

„Starptautiskā sadarbība”

Starptautiskā sadarbība šajā jomā ir svarīga 
PTA darbību daļa, un tā tiks rosināta, tiklīdz 
nozares pārstāvji vai politikas veidotāji 
izrādīs attiecīgu ieinteresētību. Tiks veikti 
īpaši pasākumi plašās tematiskās jomās, kur 
vien tie varētu piesaistīt tirgus intereses 
(piemēram, globāla tirdzniecības attīstība un 
tīklu un pakalpojumu sasaiste kontinentālā 

Starptautiskā sadarbība ir svarīga PTA 
darbību daļa šajā jomā, un tā tiks rosināta, 
tiklīdz nozares pārstāvji vai politikas 
veidotāji izrādīs attiecīgu ieinteresētību. Tiks 
veikti īpaši pasākumi plašās tematiskās 
jomās, kur vien tie varētu piesaistīt tirgus 
intereses tuvu vai arī tālu no Eiropas centra
(piemēram, globāla tirdzniecības attīstība un 
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un starpkontinentālā mērogā); iespējas 
piekļūt zinātnes un tehnoloģiju 
sasniegumiem un iesaistīt tos, tādējādi 
papildinot pašreizējās zināšanas Eiropā un 
nodrošinot savstarpēju izdevīgumu; jomās, 
kurās Eiropa reaģē uz globālām vajadzībām 
(piemēram, klimata pārmaiņas) vai dod 
ieguldījumu starptautisko standartu un 
globālu sistēmu izveidē (piemēram, lietišķā 
loģistika un satelītnavigācijas 
infrastruktūra).

tīklu un pakalpojumu sasaiste kontinentālā 
un starpkontinentālā mērogā); iespējas 
piekļūt zinātnes un tehnoloģiju 
sasniegumiem un iesaistīt tos, tādējādi 
papildinot pašreizējās zināšanas Eiropā un 
nodrošinot savstarpēju izdevīgumu; jomās, 
kurās Eiropa reaģē uz globālām vajadzībām 
(piemēram, klimata pārmaiņas) vai dod 
ieguldījumu starptautisko standartu un 
globālu sistēmu izveidē (piemēram, lietišķā 
loģistika un satelītnavigācijas 
infrastruktūra).

Pamatojums

Lingvistisks paskaidrojums.

Grozījums Nr. 19
I pielikuma 7. iedaļas „Transports (tostarp aeronautika)” apakšpunkta „Jaunās vajadzības un 

neparedzētās politiskās vajadzības” 1. daļa

Ar jaunām vajadzībām saistīto iniciatīvu 
ietvaros atbalstīs pētījumus, kas risinās 
nākotnes transporta sistēmu problēmas un 
kritiskos faktorus, piemēram, jaunas 
transporta un transportlīdzekļu koncepcijas, 
automatizācija, mobilitāte vai organizācija. 

Ar jaunām vajadzībām saistīto iniciatīvu 
ietvaros atbalstīs pētījumus, kas risinās 
nākotnes transporta sistēmu problēmas un 
kritiskos faktorus, piemēram, jaunas 
transporta un transportlīdzekļu koncepcijas, 
automatizācija, mobilitāte vai organizācija, 
kā arī koncepcijas novatoriskai, ilgtspējīgai 
Eiropas loģistikai, kas darbotos kā 
katalizators saistībā ar attīstību un 
kohēziju.

Pamatojums

Lai saņemtu atbalstu, ko Komisija tuvākajā nākotnē sniegs loģistikai, ņemot vērā to, ka 
Eiropai jāattīsta un jāpaplašina iespējas attiecībā uz šo nozari, kuras galvenā loma ir 
racionalizēt transportu, enerģijas izmantošana un ietekme uz vidi, turklāt kura sniedz 
pakalpojumus lietotājiem attiecībā uz teritoriālo kohēziju un konkurētspēju.

Grozījums Nr. 20
I pielikuma 7. iedaļas „Transports (tostarp aeronautika)” punkta „Darbības” apakšpunkts 

„Tūrisms” (jauns)
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Tūrisms
Izpēte par tūrisma ietekmi uz transportu 

un tīra un efektīva transporta ietekmi uz 
ilgtspējīga tūrisma attīstību; ilgtspējīga 
tūrisma attīstība bez pārmērīga 
pārvadājumu pieprasījuma; novatoriskas 
koncepcijas transporta izmantošanai 
tūrismā, tostarp elektroniska biļešu 
rezervēšana un integrēta biļešu pārdošana.

Pamatojums

Tā kā tūrisms un transports ir cieši saistīti, ir jāiekļauj izpēte par to savstarpējo saistību. Tādi 
novatoriski risinājumi kā elektroniska un integrēta biļešu pārdošana varētu būt īpaši nozīmīgi 
tūrisma tirgum.  

Grozījums Nr. 21
II pielikuma devītā rinda

Transports (tostarp aeronautika) Transports (tostarp aeronautika un jūras 
tehnoloģija)

Pamatojums

Eiropai jāsaglabā vadošā loma jūras tehnoloģiju izpētē.

Grozījums Nr. 22
Tiesību akta finanšu pārskata 3.1. daļa „Budžeta pozīcijas”

02 04 01 Kosmoss;  02 04 02 Sagatavošanas 
darbība Eiropas drošības pētniecības 
sekmēšanai, 08 02 01 Genoma pētījumi un 
biotehnoloģija veselībai; 08 05 01 Pārtikas 
kvalitāte un nekaitīgums; 09 04 01 
Informācijas sabiedrības tehnoloģijas; 08 03 
01 Nanotehnoloģijas, automatizēti materiāli, 
jaunie ražošanas procesi un iekārtas; 08 06 
01 01 Noturīgas enerģētikas sistēmas;  06 06 
02 01 Noturīgas enerģētikas sistēmas; 08 06 
01 03 Globālās pārmaiņas un ekosistēmas;  
08 04 01 Aeronautika; 08 06 01 02 Noturīgs 

02 04 01 Kosmoss; 02 04 02 Sagatavošanas 
darbība Eiropas drošības pētniecības 
sekmēšanai, 08 02 01 Genoma pētījumi un 
biotehnoloģija veselībai; 08 05 01 Pārtikas 
kvalitāte un nekaitīgums; 09 04 01 
Informācijas sabiedrības tehnoloģijas; 08 03 
01 Nanotehnoloģijas, automatizēti materiāli, 
jaunie ražošanas procesi un iekārtas; 08 06 
01 01 Noturīgas enerģētikas sistēmas; 06 06 
02 01 Noturīgas enerģētikas sistēmas; 06 
01 03 Globālās pārmaiņas un ekosistēmas; 
08 04 01 Aeronautika; 08 06 01 02 Noturīgs 
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virszemes transports; 06 06 01 Aeronautika 
un kosmoss; 06 06 02 02 Noturīgs virszemes 
transports; 08 07 01 Iedzīvotāji un pārvalde 
izglītotā sabiedrībā; 08 08 01 01 – 06 06 03 
– 09 04 02 – 11 05 01 – Atbalsts politikas 
jomām un zinātnisko un tehnoloģisko 
vajadzību paredzēšana

virszemes transports; 06 06 01 Aeronautika 
un kosmoss; 06 06 02 02 Noturīgs 
virszemes transports; 06 03 01 TEN-T 
(tikai Galileo „otrā īpašā darbība”); 08 07 
01 Iedzīvotāji un pārvalde izglītotā 
sabiedrībā; 08 08 01 01 – 06 06 03 – 09 04 
02 – 11 05 01 – Atbalsts politikas jomām un 
zinātnisko un tehnoloģisko vajadzību 
paredzēšana.

Pamatojums

Grozījums attiecas uz Padomes lēmumu saistībā ar jaunajām finanšu perspektīvām.

Grozījums Nr. 23
Tiesību akta finanšu pārskata 5.3. daļas 7. apakšpunkts

(7) transports (tostarp aeronautika), 7) transports (tostarp aeronautika un jūras
tehnoloģija), it īpaši Galileo, SESAR un 
ERTMS;

Pamatojums

Saistībā ar Galileo, SESAR un ERTMS grozījums attiecas uz Padomes lēmumu par 
jaunajiem finanšu plāniem. Eiropai jāsaglabā vadošā loma jūras tehnoloģiju izpētē.
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