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BEKNOPTE MOTIVERING

Het zevende kaderprogramma: stand van zaken

Op 6 april 2005 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een Besluit van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het zevende kaderprogramma (KP7) voor activiteiten op 
het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013). Op 
11 oktober 2005 heeft de TRAN-commissie een advies inzake dit voorstel goedgekeurd met 
wijzigingen in het thematische gedeelte over vervoer en luchtvaart en dit advies naar de 
ITRE-commissie gezonden. De ITRE-commissie had besloten, mede gelet op de onzekerheid 
omtrent de financiële vooruitzichten 2007-2013, voorafgaande aan haar verslag twee 
werkdocumenten op te stellen, die in juni en oktober 2005 zijn gepresenteerd. Het 
ontwerpverslag van de ITRE-commissie zal in januari 2006 worden gepresenteerd. De 
rapporteur voor advies heeft aan de heer Buzek, rapporteur van de ITRE-commissie, 
voorgesteld hierin alle amendementen van de TRAN-commissie op te nemen en 
amendementen te voorkomen die kunnen botsen met de amendementen van de TRAN-
commissie.

Inmiddels heeft de Commissie op 21 september 2005 een nieuw voorstel voor een besluit van 
de Raad ingediend dat alleen betrekking heeft op het specifieke programma "Samenwerking" 
tot uitvoering van het KP7. In dit specifieke programma worden negen thematische 
onderzoeksgebieden beschreven, waarvan vervoer en luchtvaart er één is. De ITRE-
commissie zal over dit voorstel een apart verslag opstellen, waarbij opgemerkt dient te 
worden dat het Parlement alleen wordt geraadpleegd.

Vervoer en luchtvaart in het specifieke programma "Samenwerking": verschillen ten 
opzichte van het algemene voorstel inzake het KP7

Het voorstel voor dit specifieke programma is in veel opzichten een nadere uitwerking van 
hetgeen al vermeld stond in het algemene voorstel inzake het KP7. Ten aanzien van vervoer 
en luchtvaart heeft het voorstel dezelfde opzet, waarin eerst doelstelling en benadering 
worden omschreven en vervolgens de activiteiten op het gebied van luchtvaart en 
luchtvervoer, oppervlaktevervoer en Galileo.

Ten opzichte van het algemene voorstel inzake het KP7 zijn er de volgende verschillen of 
toevoegingen:

Doelstelling en benadering:

Onder doelstellingen is veiliger vervoer toegevoegd. Er wordt gesproken van een 
geïntegreerde benadering in het programma "Samenwerking" die alle vervoerswijzen koppelt. 
Bij activiteiten rond sectoroverschrijdende thematische onderwerpen zal de nadruk liggen op 
specifieke vervoerskenmerken zoals beveiligingsaspecten. In plaats van "het schone en veilige 
voertuig van de toekomst" worden algemenere bewoordingen gebruikt: "alternatieve 
energiebronnen bij vervoerstoepassingen" en "milieueffecten (...), inclusief 
klimaatverandering". Het accent wordt sterker gelegd op het werk van de 
technologieplatforms en hun strategische onderzoeksagenda’s, die het opzetten van 
gezamenlijke technologie-initiatieven kunnen rechtvaardigen. Er wordt aandacht besteed aan 
activiteiten die van bijzonder belang voor KMO's zijn, alsmede aan effectbeoordelingen.
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Activiteiten op het gebied van luchtvaart en luchtvervoer:

Er zijn enkele kwantitatieve streefdoelen toegevoegd, zoals emissieverlagingen (CO2 en 
geluid met 50% en NOx met 80%), een verlaging van het ongevallenpercentage met een factor 
vijf en halvering van de doorlooptijd voor nieuwe producten. Onder Zorgen voor tevredenheid 
en veiligheid van de klant is sprake van onderzoek naar de aanpassing van 
luchthavenactiviteiten en luchtverkeersregeling aan verschillende typen vliegtuigen en "een 
benutting van 24 uur per dag bij aanvaardbare geluidsniveaus voor de omgeving". Voor de 
Verhoging van de efficiëntie gaat de aandacht vooral uit naar het SESAME-initiatief. Met 
betrekking tot het luchtvervoer van de toekomst worden enkele nieuwe concepten toegevoegd, 
zoals nieuwe concepten voor aandrijving en draagkracht, en nieuwe methoden voor 
vliegtuignavigatie.

Activiteiten op het gebied van oppervlaktevervoer (spoor, weg en water):

De toelichtingen zijn gedetailleerder en er zijn enkele accentverschuivingen. Zo wordt 
melding gemaakt van brandstofcellen (voor vergroening van het vervoer), laad- en 
losactiviteiten (voor een "modal shift"), beheersing van de vraag (voor stedelijke mobiliteit), 
risicoanalyse (voor veiligheid en beveiliging) en verlaging van de levenscycluskosten (voor 
het concurrentievermogen).

Activiteiten ten behoeve van Galileo:

Deze paragraaf is aanzienlijk uitgebreid met vermelding van allerlei toepassingen van het 
Galileo-systeem (bijv. cartografie en navigatie) en belangrijke kwesties die in aanmerking 
moeten worden genomen (bijv. openstelling voor commerciële doeleinden of zorgen voor 
veilig gebruik door middel van certificering).

Andere toevoegingen:

Er zijn twee nieuwe kopjes toegevoegd: een om het belang van internationale samenwerking 
te onderstrepen en een tweede om erop te wijzen dat onderzoek ook op onvoorziene 
beleidsbehoeften moet kunnen reageren.

Amendementen

Ten tijde van de publicatie van dit Commissievoorstel voor een programma "Samenwerking" 
had het Parlement zijn verslag over het algemene voorstel voor een KP7 nog niet 
aangenomen. In dit voorstel heeft de Commissie dus (nog) geen rekening gehouden met de 
amendementen van het Parlement op het algemene voorstel. Aangezien dit nieuwe voorstel zo 
sterk lijkt op het voorgaande, stelt de rapporteur voor advies amendementen voor die 
overeenkomen met de amendementen op het algemene voorstel.



AD\603354NL.doc 5/19 PE 367.652v02-00

NL

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 2, lid 1, letter g)

g) Vervoer (inclusief luchtvaart); g) Vervoer (inclusief luchtvaart  en 
maritieme technologie), met name Galileo, 
SESAR en ERTMS1;

Motivering

Europa moet zijn voorsprong op het gebied van het maritieme technologie-onderzoek 
behouden. Voor Galileo, SESAR en ERTMS-aanpassing om rekening te houden met het 
besluit van de Raad over de nieuwe Financiële Vooruitzichten.

Amendement 2
Bijlage I, Punt 7: Transport (inclusief luchtvaart), kopje

7. Vervoer (inclusief luchtvaart) 7. Vervoer (inclusief luchtvaart en 
maritieme technologie); met name Galileo, 
SESAR en ERTMS;

Motivering

Europa moet zijn voorsprong op het gebied van het maritieme technologie-onderzoek 
behouden. Aanpassing om rekening te houden met het besluit van de Raad over de nieuwe 
Financiële Vooruitzichten.

Amendement 3
Bijlage I, punt 7, Vervoer (inclusief luchtvaart), Doelstelling

Op basis evan technologische vorderingen
geïntegreerde, “groenere”, “slimmere” en 
veiligere pan-Europese vervoersystemen 
ontwikkelen ten behoeve van de burger en 
de maatschappij, met inachtneming van het 
milieu en de natuurlijke rijkdommen; en 
het concurrentievermogen en de leidende 

Permanente ontwikkeling van 
concurrerende en passagiersvriendelijke 
Europese vervoersystemen ten behoeve van 
de Europese burgers en industrieën op de 
wereldmarkt. Technologische vorderingen, 
duurzame ontwikkeling, “groenere”, 
“slimmere”, "goedkopere maar betere",

  
1 Galileo is het Europese satelliet-navigatieprogramma, SESAR (Single European Sky ATM Research 
Programme) is het programma voor een nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssystemen en ERTMS 
(European Rail Traffic Management System) is het Europese systeem voor het beheer van het  
spoorwegverkeer.
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rol die de Europese industrieën zich op de 
wereldmarkt hebben verworven, 
consolideren en verder ontwikkelen.

veiligere en klantvriendelijkere pan-
Europese en wereldwijde vervoer- en 
logistieksystemen zijn de doelstelling van 
het zevende kaderprogramma in de sector 
vervoer en logistiek.

Motivering

Het allereerste en belangrijkste doel is het creëren van concurrentievermogen en vervolgens 
moet de onderzoek-achtergrond worden vermeld als middel ter ondersteuning van het 
bereiken van het hoofddoel. De vermelding van klantvriendelijkheid is in overeenstemming 
met het voorstel van de Commissie. Gezien de wereldwijde vervoersverbindingen van de EU 
en de ontwikkeling van haar vervoersystemen is het absoluut noodzakelijk ook nieuwe en 
betere logistieke systemen te vermelden die de mobiliteit ten goede komen en de effecten van 
het vervoer op het milieu verminderen.

Amendement 4
Bijlage I, Afdeling 7, Vervoer (inclusief luchtvaart), Benadering, alinea 1

Het Europese vervoersysteem speelt een 
cruciale rol voor de Europese economische 
en sociale voorspoed. Het is van essentieel 
belang voor het vervoer van mensen en 
goederen in een lokale, regionale, 
nationale, Europese en internationale 
context. In dit thema komen enkele van de 
huidige uitdagingen aan de orde, zoals deze 
in het Witboek over vervoer worden 
genoemd, bij de verbetering van de 
bijdragen die vervoersystemen kunnen 
leveren tot de maatschappij en het 
industriële concurrentievermogen binnen 
een uitgebreide EU, terwijl de negatieve 
effecten en gevolgen van vervoer in verband 
met milieu, energieverbruik, veiligheid en 
volksgezondheid tot een minimum worden 
beperkt.

De Europese en wereldwijde 
vervoersystemen spelen een cruciale rol 
voor de Europese economische en sociale 
voorspoed. Niet alleen is er een aanzienlijk 
intern vervoer tussen de lidstaten en zijn er 
vervoersverbindingen van aanzienlijk 
belang naar derde landen, maar ook 
domineren Europese bedrijven, vooral in 
het lucht- en zeevervoer, op tal van 
gebieden, ook als het gaat om het vervoer 
tussen derde landen, hetzij bij 
vervoersdiensten, hetzij als leverancier van 
geavanceerd materieel. Het is van essentieel 
belang voor het vervoer van mensen en 
goederen in een lokale, regionale, nationale, 
Europese en internationale context. In dit 
thema komen enkele van de huidige 
uitdagingen aan de orde, zoals deze in het 
Witboek over vervoer worden genoemd, bij 
de verbetering van de bijdragen die 
vervoersystemen kunnen leveren tot de 
maatschappij en het industriële 
concurrentievermogen binnen een 
uitgebreide EU, terwijl de negatieve effecten 
en gevolgen van vervoer in verband met 
milieu, energieverbruik, veiligheid en 
volksgezondheid tot een minimum worden 
beperkt. De verdeling van de begroting voor 
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onderzoek naar vervoer zal het 
economische belang van de verschillende 
vervoerswijzen weerspiegelen.

Motivering

Onderstreept de noodzaak, de Europese vervoerssector in een wereldwijde context te zien. 
Aangezien het aandeel van oppervlaktetransport in economische termen veel groter is dan de 
luchtvaart, moet dit worden weerspiegeld in de verdeling van de begroting en de 
onderzoeksagenda’s. Zoals de Commissie zelf aangeeft in het algemene voorstel voor het 
zevende kaderprogramma (COM(2005)0043), staat oppervlaktetransport voor 11% van het 
BBP van de EU en zijn er 16 miljoen mensen in de sector tewerkgesteld, terwijl dat bij de 
luchtvaart slechts 2,6% respectievelijk 3,1 miljoen mensen is.

Amendement 5
Bijlage I, Punt 7: Transport (inclusief luchtvaart), Doelstelling, alinea 3

De verschillende op dit gebied gecreëerde 
technologieplatforms (ACARE voor 
luchtvaart en luchtvervoer, ERRAC voor 
spoorvervoer, ERTRAC voor wegvervoer, 
WATERBORNE voor vervoer over water, 
Waterstof en brandstofcellen) hebben visies 
op lange termijn en strategische 
onderzoeksagenda’s uitgewerkt die een 
nuttige bijdrage leveren tot de definitie van 
dit thema en zorgen voor een aanvulling op 
de behoeften van beleidsmakers en de 
verwachtingen van de maatschappij. 
Bepaalde aspecten van de strategische 
onderzoeksagenda’s kunnen aanleiding 
geven tot het opzetten van gezamenlijke 
technologie-initiatieven. Activiteiten van 
ERA-NET bieden mogelijkheden om een 
verdere transnationale coördinatie voor 
specifieke onderwerpen binnen de 
vervoersector te vergemakkelijken en waar 
mogelijk zal daaraan worden gewerkt.

De verschillende op dit gebied gecreëerde 
technologieplatforms (ACARE voor 
luchtvaart en luchtvervoer, ERRAC voor 
spoorvervoer, ERTRAC voor wegvervoer, 
WATERBORNE voor vervoer over water,
maritieme techniek en Waterstof en 
brandstofcellen) hebben visies op lange 
termijn en strategische onderzoeksagenda’s 
uitgewerkt die een nuttige bijdrage leveren 
tot de definitie van dit thema en zorgen voor 
een aanvulling op de behoeften van 
beleidsmakers en de verwachtingen van de 
maatschappij. Bepaalde aspecten van de 
strategische onderzoeksagenda’s kunnen 
aanleiding geven tot het opzetten van 
gezamenlijke technologie-initiatieven. 
Activiteiten van ERA-NET bieden 
mogelijkheden om een verdere 
transnationale coördinatie voor specifieke 
onderwerpen binnen de vervoersector te 
vergemakkelijken en waar mogelijk zal 
daaraan worden gewerkt.

Motivering

Europa moet zijn voorsprong op het gebied van het maritieme technologieonderzoek 
behouden.

Amendement 6
Bijlage I, Punt 7: Transport (inclusief luchtvaart), Doelstelling, alinea 5

Binnen de verschillende actielijnen en over Binnen de verschillende actielijnen en over 
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hun grenzen heen zullen zowel bestaande 
beleidsbehoeften als de ontwikkeling, 
beoordeling en uitvoering van nieuw beleid 
(zoals het maritieme beleid) aan de orde 
komen. Hierbij gaat het onder andere om 
studies, modellen en instrumenten op het 
gebied van strategische monitoring en 
prognose waarbij kennis over de 
belangrijkste economische, sociale, 
veiligheids- en milieuaspecten voor vervoer 
wordt geïntegreerd. Bij activiteiten ter 
ondersteuning van sectoroverschrijdende 
thematische onderwerpen zal de nadruk 
liggen op specifieke vervoerskenmerken 
zoals beveiligingsaspecten als inherente eis 
voor het vervoersysteem; het gebruik van 
alternatieve energiebronnen bij 
vervoerstoepassingen; en monitoring van de 
milieueffecten van het vervoer, inclusief 
klimaatverandering.

hun grenzen heen zullen zowel bestaande 
beleidsbehoeften als de ontwikkeling, 
beoordeling en uitvoering van nieuw beleid 
(zoals het maritieme beleid) aan de orde 
komen. Hierbij gaat het onder andere om 
studies, modellen en instrumenten op het 
gebied van strategische monitoring en 
prognose waarbij kennis over de 
belangrijkste economische, sociale, 
veiligheids- en milieuaspecten voor vervoer 
wordt geïntegreerd. Bij activiteiten ter 
ondersteuning van sectoroverschrijdende 
thematische onderwerpen zal de nadruk 
liggen op specifieke vervoerskenmerken 
zoals beveiligingsaspecten als inherente eis 
voor het vervoersysteem; het gebruik van 
alternatieve energiebronnen bij 
vervoerstoepassingen; monitoring van de 
milieueffecten van het vervoer, inclusief 
klimaatverandering en maatregelen ter 
vermindering van de nadelige gevolgen van 
permanente geografische beperkingen. Het 
milieuonderzoek moet zich ook 
bezighouden met manieren om  verkeer te 
vermijden, te beperken en optimaal te laten 
verlopen. Tot het onderzoek van 
milieuvraagstukken moet het doeltreffender 
maken van het vervoer behoren.

Motivering

Naar aanleiding van de door de rapporteur voorgestelde tekst wordt met dit amendement 
voorgesteld onder de maatregelen die onder het hoofd "samenwerking" worden nagestreefd 
ook maatregelen te laten vallen waarmee getracht wordt de nadelige gevolgen van 
permanente geografische beperkingen te verminderen.

Amendement 7
Bijlage I, Punt 7: Transport (inclusief luchtvaart), Activiteiten, kopje: Luchtvaart en 

luchtvervoer

Luchtvaart en luchtvervoer Luchtvaart en duurzaam luchtvervoer

Motivering

Strookt met artikel 2 van het EG-Verdrag en de Europese Raad van Göteborg.

Amendement 8
Bijlage I, Punt 7: Transport (inclusief luchtvaart), Activiteiten, kopje: Luchtvaart en 

luchtvervoer, alinea 4
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Zorgen voor tevredenheid en veiligheid van 
de klant: Introductie van een sprong vooruit 
qua keuze voor de passagier en flexibiliteit 
van de dienstregeling, gepaard gaande met 
een daling van het ongevalspercentage met 
een factor vijf. Nieuwe technologieën zullen 
een ruimere keuze van 
vliegtuig/motorconfiguraties mogelijk 
maken, van wide body tot kleine toestellen, 
met een verhoogde automatisering bij alle 
onderdelen van het systeem, ook bij de 
besturing. De nadruk zal ook liggen op 
verbeteringen voor het comfort, het welzijn 
en nieuwe diensten voor passagiers en 
actieve en passieve veiligheidsmaatregelen 
met bijzondere nadruk op de menselijke 
factor. Er zal onder andere onderzoek 
worden gedaan naar de aanpassing van 
luchthavenactiviteiten en 
luchtverkeersregeling aan verschillende 
typen vliegtuigen en een benutting van 24 
uur per dag bij aanvaardbare geluidsniveaus 
voor de omgeving.

Zorgen voor tevredenheid en veiligheid van 
de klant: Introductie van een sprong vooruit 
qua keuze voor de passagier en flexibiliteit 
van de dienstregeling, gepaard gaande met 
een daling van het ongevalspercentage met 
een factor vijf. Nieuwe technologieën zullen 
een ruimere keuze van 
vliegtuig/motorconfiguraties mogelijk 
maken, van wide body tot kleine toestellen, 
met een verhoogde automatisering bij alle 
onderdelen van het systeem, ook bij de 
besturing, en zullen nationale informatie-
en reserveringssystemen interoperabel 
maken in termen van 
luchtvaartmaatschappijen en modi op een 
geheel Europa omvattende schaal. De 
nadruk zal ook liggen op verbeteringen voor 
het comfort, het welzijn en nieuwe diensten 
voor passagiers en actieve en passieve 
veiligheidsmaatregelen met bijzondere 
nadruk op de menselijke factor. Er zal onder 
andere onderzoek worden gedaan naar de 
aanpassing van luchthavenactiviteiten en 
luchtverkeersregeling aan verschillende
geografische omstandigheden en typen 
vliegtuigen en een benutting van 24 uur per 
dag bij aanvaardbare geluidsniveaus voor de 
omgeving.

Motivering

De integratie van boekingssystemen komt niet alleen de klant ten goede, maar ook de 
doeltreffendheid van het systeem in zijn geheel. voor alle geografische omstandigheden.

Amendement 9
Bijlage I, Punt 7: Transport (inclusief luchtvaart), Activiteiten, kopje: Luchtvaart en 

luchtvervoer, alinea 5

Verbetering van de kostenefficiëntie: 
Stimulering van een concurrerende 
toeleveringsketen waardoor de doorlooptijd 
kan worden gehalveerd en de kosten van 
productontwikkeling en de exploitatiekosten 
kunnen worden verlaagd, hetgeen leidt tot 
goedkoper vervoer voor de burger. Het 
onderzoek zal vooral gericht zijn op 
verbeteringen in het hele bedrijfsproces, van 
conceptueel ontwerp tot 
productontwikkeling, fabricage en 

Verbetering van de kostenefficiëntie: 
Stimulering van een concurrerende
toeleveringsketen waardoor de doorlooptijd 
kan worden gehalveerd en de kosten van 
productontwikkeling en de exploitatiekosten 
kunnen worden verlaagd, bij voorbeeld door 
gebruik te maken van de resultaten van het 
System for Mobile Maintenance Accessible 
in Real Time (SMMART)-project, hetgeen 
leidt tot goedkoper vervoer voor de burger. 
Het onderzoek zal vooral gericht zijn op 
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exploitatie, inclusief de integratie van de 
toeleveringsketen. Daarbij wordt aandacht 
besteed aan verbeterde 
simuleringsmogelijkheden en 
automatisering, technologieën en methoden 
voor de verwezenlijking van het 
onderhoudsvrije vliegtuig, alsmede een 
“slanke” exploitatie van vliegtuigen, 
luchthavens en luchtverkeersregeling.

verbeteringen in het hele bedrijfsproces, van 
conceptueel ontwerp tot 
productontwikkeling, fabricage en 
exploitatie, inclusief de integratie van de 
toeleveringsketen. Daarbij wordt aandacht 
besteed aan verbeterde 
simuleringsmogelijkheden en 
automatisering, technologieën en methoden 
voor de verwezenlijking van het 
onderhoudsvrije vliegtuig, alsmede een 
“slanke” exploitatie van vliegtuigen, 
luchthavens en luchtverkeersregeling.

Motivering

Het is wenselijk gebruik te maken van de potentiële resultaten van het zesde 
kaderprogramma, waarvan SMMART, System for Mobile Maintenance Accessible in Real 
Time, deel uitmaakt. Het SMMART-onderzoek is gericht op een doeltreffender gebruik en een 
verkorting van de aanvoerketen voor onderdelen voor vliegtuigen.

Amendement 10
Bijlage I, Punt 7: Transport (inclusief luchtvaart), Activiteiten, kopje: Luchtvaart en 

luchtvervoer, alinea 6

Bescherming van vliegtuig en passagiers: 
Preventie van alle vormen van vijandige 
activiteiten die leiden tot verwonding, 
verlies, beschadiging of verstoring voor 
reizigers of burgers ten gevolge van 
misbruik van vliegtuigen. Het onderzoek zal 
vooral gericht zijn op de relevante 
onderdelen van het luchtverkeersysteem 
zoals beveiligingsmaatregelen bij het 
ontwerp van cabine en cockpit, automatische 
besturing en landing bij onbevoegd gebruik 
van vliegtuigen, bescherming tegen 
aanvallen van buiten en beveiligingsaspecten 
van het beheer van het luchtruim en de 
exploitatie van luchthavens.

Bescherming van vliegtuig en passagiers: 
Preventie van alle vormen van vijandige 
activiteiten die leiden tot verwonding, 
verlies, beschadiging of verstoring voor 
reizigers of burgers ten gevolge van 
misbruik van vliegtuigen. Het onderzoek zal 
vooral gericht zijn op de relevante 
onderdelen van het luchtverkeersysteem 
zoals beveiligingsmaatregelen bij het 
ontwerp van cabine en cockpit, automatische 
besturing en landing bij onbevoegd gebruik 
van vliegtuigen, bescherming tegen 
aanvallen van buiten en beveiligingsaspecten 
van het beheer van het luchtruim en de 
exploitatie van luchthavens en aspecten in 
verband met fysieke beperkingen of zeer 
slechte weersomstandigheden.

Motivering

Doel van dit amendement is, zo veel mogelijk gebieden onder het werkterrein van het 
toekomstige onderzoek te laten vallen.

Amendement 11
Bijlage I, Punt 7: Transport (inclusief luchtvaart), Activiteiten, kopje: Luchtvaart en 
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luchtvervoer, alinea 7

Exploratie van het luchtvervoer van de 
toekomst: Verkenning van radicalere, 
milieuefficiëntere en innovatievere 
technologie die de stapsgewijze verandering 
zou kunnen vergemakkelijken die nodig is 
voor het luchtvervoer in de tweede helft van 
deze eeuw en daarna. Er zal onderzoek 
worden gedaan naar aspecten als nieuwe 
concepten voor aandrijving en draagkracht, 
nieuwe ideeën voor het interieur van
vliegtuigen, nieuwe luchthavenconcepten, 
nieuwe methoden voor vliegtuignavigatie en 
verkeersleiding, alternatieve concepten voor 
de exploitatie van het luchtvervoersysteem 
en de integratie daarvan met andere 
vervoerswijzen.

Exploratie van het luchtvervoer van de 
toekomst: Verkenning van radicalere, 
milieuefficiëntere en innovatievere 
technologie die de stapsgewijze verandering 
zou kunnen vergemakkelijken die nodig is 
voor het luchtvervoer in de tweede helft van 
deze eeuw en daarna. Er zal onderzoek 
worden gedaan naar aspecten als nieuwe 
concepten voor aandrijving en draagkracht, 
nieuwe interieurontwerpen voor
vliegtuigen, nieuwe luchthavenconcepten, 
nieuwe methoden voor vliegtuignavigatie en 
verkeersleiding, alternatieve manieren voor 
de exploitatie van het luchtvervoersysteem 
en de integratie daarvan met andere 
vervoerswijzen, alsmede nieuwe ideeën die 
erop gericht zijn de gevolgen van nadelige 
geografische beperkingen zo gering 
mogelijk te houden. 

Motivering

Het luchtvervoer van de toekomst moet nieuwe manieren bieden om de gevolgen van 
permanente geografische beperkingen die bestaan in de gebieden of landen waar zulk vervoer 
moet worden gebruikt, zo gering mogelijk te houden.

Amendement 12
Bijlage I, Afdeling 7, Vervoer (inclusief luchtvaart), Activiteiten, kopje Oppervlaktevervoer 

(spoor, weg en water)

Oppervlaktevervoer (spoor, weg en water) Duurzaam oppervlaktevervoer (spoor, weg 
en water)

Motivering

Evenals in het zesde kaderprogramma moet hier het woord "duurzaam" worden vermeld, 
aangezien duurzame ontwikkeling krachtens artikel 6 van het Verdrag verplicht moet worden 
geïntegreerd in bijvoorbeeld de onderzoeks- en vervoerssector.

Amendement 13
Bijlage I, Punt 7: Transport (inclusief luchtvaart), Activiteiten, kopje: Oppervlaktevervoer 

(spoor, weg en water), alinea 1

De vergroening van het oppervlaktevervoer: 
Ontwikkeling van technologieën en kennis 
voor minder verontreiniging (lucht, water en 
bodem) en milieueffecten zoals 

De vergroening van het oppervlaktevervoer: 
Verbetering van methodologieën voor de 
berekening van de externe sociale en 
milieukosten en de ontwikkeling van 
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klimaatverandering, gezondheid, 
biodiversiteit en geluidshinder. Het 
onderzoek zal leiden tot schonere en 
energie-efficiëntere aandrijving en het 
gebruik van alternatieve brandstoffen, 
inclusief waterstof en brandstofcellen, 
bevorderen. De activiteiten bestrijken 
technologie voor infrastructuur, voertuigen, 
vaartuigen en componenten, inclusief 
algehele systeemoptimalisering. 
Voorbeelden van onderzoek naar vervoer-
specifieke ontwikkelingen zijn fabricage-, 
constructie-, exploitatie-, onderhoud-, 
reparatie-, inspectie-, recycling- en 
sloopstrategieën en het optreden op zee bij 
ongevallen.

technologieën en kennis voor minder 
verontreiniging (lucht, water en bodem) en 
milieueffecten zoals klimaatverandering, 
gezondheid, biodiversiteit en geluidshinder. 
Het onderzoek zal leiden tot schonere en 
energie-efficiëntere aandrijving en het 
gebruik van alternatieve brandstoffen, 
inclusief waterstof en brandstofcellen en 
biomassa, bevorderen. De activiteiten 
bestrijken technologie voor infrastructuur, 
voertuigen, vaartuigen en componenten, 
inclusief algehele systeemoptimalisering. 
Voorbeelden van onderzoek naar vervoer-
specifieke ontwikkelingen zijn fabricage-, 
constructie-, exploitatie-, onderhoud-,
reparatie-, inspectie-, recycling- en 
sloopstrategieën en het optreden op zee bij 
ongevallen. Het onderzoek moet de basis 
scheppen voor een 
doelgebaseerd/ricicogebaseerd ontwerp en 
daarmee de verbetering van de veiligheid 
en doeltreffendheid op schepen en
offshore-structuren, de verbetering van de 
toepassingsmogelijkheden en het 
onderhoud van schepen en het vinden van 
nieuwe systemen voor de beveiliging van 
maritieme operaties. Tevens moet de 
belasting van het milieu nog verder worden 
verminderd en wel zodanig dat er met de te 
verwachten toename van het vervoer over 
zee een aanvaardbare ontwikkeling ten 
aanzien van het milieu kan worden 
gewaarborgd.

Motivering

Het besluit over de nieuwe Eurovignet 2-richtlijn wordt ook genomen over de doelstelling van 
het ontwikkelen van methodologieën voor het berekenen van de externe milieu- en sociale 
kosten.  Biomassa wordt gezien als mogelijke alternatieve energiebron voor de onmiddellijke 
toekomst en kan daarom niet buiten beschouwing blijven bij het voorgenomen onderzoek op 
aandrijvingsgebied. Verder moet het maritieme onderzoek worden opgenomen bij de 
vergroening van het oppervlaktevervoer. 

Amendement 14
Bijlage I, Punt 7: Transport (inclusief luchtvaart), Activiteiten, kopje: Oppervlaktevervoer 

(spoor, weg en water), alinea 2

Stimulering van de “modal shift” en 
bestrijding van de congestie van 

Stimulering van de “modal shift” en 
bestrijding van de congestie van 
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vervoercorridors: Ontwikkeling en 
demonstratie voor naadloos aansluitend 
vervoer van deur tot deur voor personen en 
goederen alsmede technologie om effectieve 
intermodaliteit te waarborgen, onder andere 
in de context van het concurrentievermogen 
van het spoorvervoer. Hieronder vallen 
activiteiten voor interoperabiliteit en 
operationele optimalisering van lokale, 
regionale, nationale en Europese 
vervoersnetten, -systemen en -diensten en de 
intermodale integratie daarvan. De 
activiteiten zullen streven naar een 
geoptimaliseerd gebruik van infrastructuur, 
met inbegrip van terminals en 
gespecialiseerde netten, een verbeterd beheer 
van vervoer, verkeer en informatie, en een 
betere vrachtlogistiek en 
passagiersintermodaliteit. Er zullen 
intelligente systemen, nieuwe concepten 
voor voer- en vaartuigen en technologieën 
worden ontwikkeld, onder andere voor laad-
en losactiviteiten. Onder kennis voor 
beleidsvorming zullen vallen: 
infrastructuurtarieven en -heffingen, 
evaluatie van maatregelen van het EU-
vervoersbeleid en beleid en projecten voor 
trans-Europese netwerken.

vervoercorridors: Ontwikkeling en 
demonstratie voor naadloos aansluitend 
vervoer van deur tot deur voor personen en 
goederen alsmede technologie om effectieve 
intermodaliteit te waarborgen, onder andere 
in de context van het concurrentievermogen 
van het spoorvervoer. Dit houdt de 
ontwikkeling in van een "één-systeem-
benadering" met een evenwicht tussen de 
wijzen van vervoer, waarbij het vervoer per 
spoor, over de binnenwateren en over korte 
zeetrajecten wordt bevorderd als alternatief 
voor het vervoer over de weg en het 
luchtvervoer over korte afstanden, iets dat 
ook tot de doelen van de Marco Polo-
programma's behoort. Hieronder vallen 
activiteiten voor interoperabiliteit en 
operationele optimalisering van lokale, 
regionale, nationale en Europese 
vervoersnetten, -systemen en -diensten en de 
intermodale integratie daarvan alsmede het 
verzamelen van verdere ervaring met en het 
verder ontwikkelen van het European Rail 
Traffic Management System (Europees 
systeem voor het beheer van het 
spoorwegverkeer). De activiteiten zullen 
streven naar een geoptimaliseerd gebruik 
van infrastructuur, met inbegrip van 
terminals en gespecialiseerde netten, een 
verbeterd beheer van vervoer, verkeer en 
informatie, en een betere vrachtlogistiek en 
passagiersintermodaliteit. Er zullen 
intelligente systemen, nieuwe concepten 
voor voer- en vaartuigen en technologieën 
worden ontwikkeld, onder andere voor laad-
en losactiviteiten. Onder kennis voor 
beleidsvorming zullen vallen: 
infrastructuurtarieven en -heffingen, 
evaluatie van maatregelen van het EU-
vervoersbeleid en beleid en projecten voor 
trans-Europese netwerken.

Motivering

Een overkoepelende aanpak houdt in dat transport in een bepaald gebied als één systeem 
wordt gezien; aan de transportbehoeften in dat gebied kan worden voldaan op de manier die 
het beste op de behoeften van de klant, de leverancier en het milieu is afgestemd. Via 
onderzoek kunnen technologieën en gebruikstoepassingen worden ontwikkeld om een 
dergelijke aanpak te bereiken, waardoor een "groen" vervoer per spoor, over de 
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binnenwateren en over korte zeetrajecten wordt bevorderd. ERTMS is belangrijk binnen TEN-
T. Verder begeleidend onderzoek naar standaardisatie, stabilisatie en nieuwe ervaringen 
moet worden bevorderd.

Amendement 15
Bijlage I, Afdeling 7, Vervoer (inclusief luchtvaart), Activiteiten, Oppervlaktevervoer (spoor, 

weg en water), alinea 3

Waarborging van duurzame stedelijke 
mobiliteit: Nadruk op de mobiliteit van 
personen en goederen door onderzoek naar 
de “auto van de volgende generatie” en de 
penetratie daarvan in de markt, waarin alle 
elementen van schoon, energie-efficiënt, 
veilig en intelligent wegvervoer worden 
verenigd. Het onderzoek naar nieuwe 
mobiliteitsconcepten, innovatieve 
organisatieschema’s en 
mobiliteitsbeheersystemen en kwalitatief 
hoogwaardig openbaar vervoer zal streven 
naar toegankelijkheid voor iedereen en een 
hoog intermodaal integratieniveau. Er zullen 
innovatieve strategieën voor schoon 
stadsvervoer worden ontwikkeld en getest. 
Er zal bijzondere aandacht worden besteed 
aan niet-verontreinigende vervoerswijzen, 
beheersing van de vraag, rationalisering van 
het privé-vervoer, en informatie- en 
communicatiestrategieën, -diensten en 
-infrastructuur. Tot de instrumenten ter 
ondersteuning van beleidsontwikkeling en 
-implementatie behoren vervoersplanning en 
ruimtelijke ordening.

Waarborging van duurzame stedelijke 
mobiliteit: Nadruk op de mobiliteit van 
personen en goederen door onderzoek naar 
de “auto van de volgende generatie” en de 
penetratie daarvan in de markt, waarin alle 
elementen van schoon, energie-efficiënt, 
veilig en intelligent wegvervoer worden 
verenigd. Het onderzoek naar nieuwe 
mobiliteitsconcepten, innovatieve 
organisatieschema’s en 
mobiliteitsbeheersystemen en kwalitatief 
hoogwaardig openbaar vervoer zal streven 
naar toegankelijkheid voor iedereen en een 
hoog intermodaal integratieniveau. Er zullen 
innovatieve strategieën voor schoon 
stadsvervoer worden ontwikkeld en getest. 
Er zal bijzondere aandacht worden besteed 
aan niet-verontreinigende vervoerswijzen, 
beheersing van de vraag, rationalisering van 
het privé-vervoer, en informatie- en 
communicatiestrategieën, -diensten en 
-infrastructuur. Het accent zal ook liggen op 
de kwaliteit van de mobiliteit en de 
tevredenheid van de gebruiker, met name 
ten behoeve van minder mobiele personen 
en specifieke groepen, zoals ouderen en 
vrouwen. Tot de instrumenten ter 
ondersteuning van beleidsontwikkeling en 
-implementatie behoren vervoersplanning en 
ruimtelijke ordening.

Motivering

Gelet op de demografische veranderingen en de nieuwe mobiliteitsbehoeften in de huidige 
Europese samenleving is het van belang te anticiperen op veranderende gevoeligheden en 
inzichten bij gebruikers van het oppervlaktevervoer (gemak, voorkeuren enz.). Hoewel steeds 
meer wordt erkend dat toegankelijkheid belangrijk is, in het bijzonder voor minder mobiele 
personen, is er nog meer onderzoek over dit aspect nodig. Bijzondere aandacht kan worden 
besteed aan maatregelen die ook voor andere transportgebruikers positief kunnen zijn. Het 
verlagen van drempels en het creëren van voldoende ruimte in bussen voor rolstoelen 
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bijvoorbeeld blijken ook de gewone gebruiker ten goede te komen (makkelijker instappen, 
korter stilstaan bij de bushalte, meervoudig gebruik van de ruimte).

Amendement 16
Bijlage I, Afdeling 7, Vervoer (inclusief luchtvaart), Activiteiten, Oppervlaktevervoer (spoor, 

weg en water), alinea 5

Opvoering van het concurrentievermogen: 
Verbetering van het concurrentievermogen 
van de vervoersector, waarborging van 
duurzame, efficiënte en betaalbare 
vervoersdiensten en creatie van nieuwe 
vaardigheden en werkgelegenheid door 
onderzoek en ontwikkeling. Tot de 
technologieën voor geavanceerde industriële 
processen behoren ontwerp, fabricage, 
assemblage, constructie en onderhoud en 
deze zullen streven naar een daling van de 
levenscycluskosten en de doorlooptijd bij 
ontwikkeling. De nadruk zal liggen op 
innovatieve productconcepten en verbeterde 
vervoersdiensten die zorgen voor meer 
tevredenheid bij de klant. Er zal een nieuwe 
productieorganisatie worden ontwikkeld, 
inclusief systemen voor het beheer van de 
toeleveringsketen en de distributie.

Opvoering van het concurrentievermogen: 
Verbetering van het concurrentievermogen 
van de vervoersector, waarborging van 
duurzame, efficiënte en betaalbare 
vervoersdiensten en creatie van nieuwe 
vaardigheden en werkgelegenheid door 
onderzoek en ontwikkeling. Tot de 
technologieën voor geavanceerde industriële 
processen behoren ontwerp, fabricage, 
assemblage, constructie en onderhoud en 
deze zullen streven naar een daling van de 
levenscycluskosten en de doorlooptijd bij 
ontwikkeling. De nadruk zal liggen op 
innovatieve productconcepten en verbeterde 
vervoersdiensten die zorgen voor meer 
tevredenheid bij de klant. Er zal een nieuwe 
productieorganisatie worden ontwikkeld, 
inclusief systemen voor het beheer van de 
toeleveringsketen en de distributie. Het 
onderzoek dient zich ook te richten op 
nieuwe systemen ter verbetering van de 
efficiency en waarborging van de 
financiering van de TEN's en andere 
Europese mobiliteits- en vervoersprojecten, 
alsmede stimulering van innovatieve 
formules voor leningen en publiek-private 
partnerschappen op Europees niveau.

Motivering

Het concurrentievermogen kan niet alleen worden verhoogd bij de fabricage en het 
onderhoud van voertuigen, maar ook met nieuwe formules voor de financiering van 
infrastructuur.

Amendement 17
Bijlage I, Punt 7: Transport (inclusief luchtvaart), Activiteiten, kopje: Ondersteuning van het 

Europese mondiale satellietnavigatiesysteem (Galileo), alinea 2 

Benutting van het volledige potentieel:
bevordering van de toename van het gebruik 
van de diensten die variëren van open tot 
commerciële toegang, beveiliging van 

Benutting van het volledige potentieel:
bevordering van de toename van het gebruik 
van de diensten die variëren van open tot 
commerciële toegang, vooral in de gebieden 
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mensenlevens tot opsporing en redding en 
publiek gereguleerde diensten; toepassingen 
voor het beheer van goederenvervoer; 
exploitatie van nevenproduct-diensten; 
aantoning van de baten en efficiëntie van 
satellietnavigatie.

die in geografisch opzicht het verst van het 
Europese vasteland zijn gelegen,
beveiliging van mensenlevens tot opsporing 
en redding en publiek gereguleerde diensten; 
toepassingen voor het beheer van 
goederenvervoer; exploitatie van 
nevenproduct-diensten; aantoning van de 
baten en efficiëntie van satellietnavigatie.

Motivering

Het gebruik van het Europese mondiale satellietnavigitiesysteem (Galileo) in de gebieden die 
geografisch gezien het verst van het Europese vasteland verwijderd zijn, zal de sleutel vormen 
voor de bevordering van de ontwikkeling van een vervoerssysteem dat een goed antwoord is 
op de beperkingen als gevolg van de ligging van sommige Europese regio's.

Amendement 18
Bijlage I, Punt 7: Transport (inclusief luchtvaart), Activiteiten, kopje: Internationale 

samenwerking 

Internationale samenwerking is een 
belangrijke component van de O&O-
activiteiten op dit gebied en zal worden 
bevorderd wanneer er sprake is van belangen 
voor de industrie en beleidsmakers. Er 
zullen in grote lijnen mogelijkheden voor 
specifieke acties zijn als er sprake is van 
marktaantrekking (bijvoorbeeld 
ontwikkeling van mondiale handel en 
koppeling van netwerken en diensten op 
continentaal en intercontinentaal niveau); 
mogelijkheden voor toegang tot en 
verwerving van wetenschap en technologie 
die een aanvulling op de huidige Europese 
kennis vormt en wederzijds profijt oplevert; 
en wanneer Europa reageert op mondiale 
behoeften (bijvoorbeeld klimaatverandering) 
of bijdraagt tot internationale standaards en 
mondiale systemen (bijvoorbeeld toegepaste 
logistiek en satellietnavigatie-infrastructuur).

Internationale samenwerking is een 
belangrijke component van de O&O-
activiteiten op dit gebied en zal worden 
bevorderd wanneer er sprake is van belangen 
voor de industrie en beleidsmakers. Er 
zullen in grote lijnen mogelijkheden voor 
specifieke acties zijn als er sprake is van 
marktaantrekking in de nabijheid of verder 
van het centrum van Europa (bijvoorbeeld 
ontwikkeling van mondiale handel en 
koppeling van netwerken en diensten op 
continentaal en intercontinentaal niveau); 
mogelijkheden voor toegang tot en 
verwerving van wetenschap en technologie 
die een aanvulling op de huidige Europese 
kennis vormt en wederzijds profijt oplevert; 
en wanneer Europa reageert op mondiale 
behoeften (bijvoorbeeld klimaatverandering) 
of bijdraagt tot internationale standaards en 
mondiale systemen (bijvoorbeeld toegepaste 
logistiek en satellietnavigatie-infrastructuur).

Motivering

Verduidelijking van de tekst.

Amendement 19
Bijlage I, Punt 7: Transport (inclusief luchtvaart), Activiteiten, kopje: Reactie op opkomende 

behoeften en onvoorziene beleidsbehoeften, alinea 1
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Initiatieven op het gebied van opkomende 
behoeften zullen onderzoek ondersteunen 
dat reageert op kritische gebeurtenissen en 
uitdagingen van toekomstige 
transportsystemen, zoals nieuwe vervoers-
en voertuigconcepten, automatisering, 
mobiliteit of organisatie.

Initiatieven op het gebied van opkomende 
behoeften zullen onderzoek ondersteunen 
dat reageert op kritische gebeurtenissen en 
uitdagingen van toekomstige 
transportsystemen, zoals nieuwe vervoers-
en voertuigconcepten, automatisering, 
mobiliteit of organisatie, of het concept van 
een innovatieve, duurzame Europese 
logistiek die werkt als catalysator voor groei 
en cohesie.

Motivering

Hier wordt vooruitgelopen op de impuls die de Commissie in de nabije toekomst aan de 
logistiek wil geven, waarbij bedacht moet worden dat de capaciteit van  Europa moet worden 
verbeterd en uitgebreid in een sector die van eminent belang is voor de rationalisering van 
het verkeer, energiegebruik en gevolgen voor het milieu, terwijl tegelijkertijd de territoriale 
cohesie en een concurrerende dienstverlening aan de gebruikers gewaarborgd blijven.

Amendement 20
Bijlage I, Afdeling 7, Vervoer (inclusief luchtvaart), Activiteiten, Toerisme (nieuw)

Toerisme
Onderzoek naar de effecten van het 
toerisme op het vervoer en de effecten van 
efficiënt en schoon vervoer op de duurzame 
ontwikkeling van het toerisme; 
ontwikkeling van een duurzaam toerisme 
dat niet buitensporig veel vervoer vergt; 
innovatieve concepten voor toeristisch 
vervoer, inclusief elektronisch boeken en 
een geïntegreerde reservering van tickets.

Motivering

Aangezien toerisme nauw met vervoer verbonden is, is onderzoek naar het verband tussen de 
twee sectoren gewenst. Innovatieve concepten, zoals elektronisch boeken of een geïntegreerde 
reservering van tickets, kunnen voor de toeristische markt van groot belang zijn.

Amendement 21
Bijlage II, regel 7

Vervoer (inclusief luchtvaart) Vervoer (inclusief luchtvaart en maritieme 
technologie)

Motivering

Europa moet zijn voorsprong op het gebied van het maritieme technologie-onderzoek 
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behouden.

Amendement 22
Financieel Memorandum, Afdeling 3.1: Begrotingsonderdelen

02 04 01 Ruimtevaart; 02 04 02 
Voorbereidende activiteiten voor versterking 
van het Europese veiligheidsonderzoek; 08 
02 01 Genomica en biotechnologie voor de 
gezondheid; 08 05 01 Voedselkwaliteit en -
veiligheid; 09 04 01 Technologieën van de 
informatiemaatschappij; 08 03 01 
Nanotechnologie, intelligente materialen, 
nieuwe productieprocédés en -instrumenten; 
08 06 01 01 Duurzame energiesystemen; 06 
06 02 01 Duurzame energiesystemen; 08 06 
01 03 Veranderingen in het aardsysteem en 
ecosystemen; 08 04 01 Luchtvaart; 08 06 01 
02 Duurzaam oppervlaktevervoer; 06 06 01 
Lucht- en ruimtevaart; 06 06 02 02 
Duurzaam oppervlaktevervoer; 08 07 01 
Burgers en governance in de 
kennismaatschappij; 08 08 01 01 – 06 06 03 
– 09 04 02 – 11 05 01 - Ondersteunend 
beleid en anticiperen op wetenschappelijke 
en technologische behoeften

02 04 01 Ruimtevaart; 02 04 02 
Voorbereidende activiteiten voor versterking 
van het Europese veiligheidsonderzoek; 08 
02 01 Genomica en biotechnologie voor de 
gezondheid; 08 05 01 Voedselkwaliteit en -
veiligheid; 09 04 01 Technologieën van de 
informatiemaatschappij; 08 03 01 
Nanotechnologie, intelligente materialen, 
nieuwe productieprocédés en -instrumenten; 
08 06 01 01 Duurzame energiesystemen; 06 
06 02 01 Duurzame energiesystemen; 08 06 
01 03 Veranderingen in het aardsysteem en 
ecosystemen; 08 04 01 Luchtvaart; 08 06 01 
02 Duurzaam oppervlaktevervoer; 06 06 01 
Lucht- en ruimtevaart; 06 06 02 02 
Duurzaam oppervlaktevervoer; 06 03 01 
TEN-T (Uitsluitend Galileo, "tweede 
specifiek actie"); 08 07 01 Burgers en 
governance in de kennismaatschappij; 08 08 
01 01 – 06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 -
Ondersteunend beleid en anticiperen op 
wetenschappelijke en technologische 
behoeften

Motivering

Aanpassing om rekening te houden met het besluit van de Raad over de nieuwe Financiële 
Vooruitzichten.

Amendement 23
Financieel Memorandum, Afdeling 5.3: Punt (7)

(7) Vervoer (inclusief luchtvaart); (7) Vervoer (inclusief luchtvaart en 
maritieme technologie), met name Galileo, 
SESAR en ERTMS ;

Motivering

Voor Galileo, SESAR en ERTMS: aanpassing om rekening te houden met het besluit van de 
Raad over de nieuwe Financiële Vooruitzichten. Europa moet zijn voorsprong op het gebied 
van het maritieme technologieonderzoek behouden.
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