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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE (język angielski)

The 7th Framework Programme : state of play

On 6 April 2005 the Commission presented its proposal for a Decision of the European 
Parliament and the Council concerning the seventh Framework Programme (FP7) for 
research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013). On 11 
October 2005 the TRAN committee adopted an opinion on this proposal, amending the 
thematic part on transport and aeronautics, which was transferred to the ITRE committee. The 
ITRE committee had decided, also in the light of the uncertainty on the Financial Perspectives 
2007-2013, to precede its report by two working documents, presented in June and October 
2005. The draft report of ITRE will be presented in January 2006. Your draftsman has 
suggested to the ITRE rapporteur Mr. Buzek to include all TRAN amendments and to avoid 
including amendments that may conflict with the ones of the TRAN committee.

Meanwhile, the Commission presented a new proposal for a Council Decision on 21 
September 2005, which concerns only the specific programme 'Cooperation' of the FP7. The 
Cooperation programme is the part of FP7 that identifies the nine thematic research areas, one 
of which is transport and aeronautics. The ITRE committee will make a separate report on this 
proposal, of which it should be noted that Parliament is only asked for consultation.

Transport and aeronautics in the Cooperation programme : differences from the 
general FP7 proposal 

The proposal for the Cooperation programme is in many ways a specification of what was 
already mentioned in the general proposal for FP7. As transport and aeronautics are 
concerned, the proposal follows the same structure, presenting first objective and approach, 
then activities in aeronautics and air transport, surface transport and Galileo. 

The following differences or additions compared to the general FP7 proposal can be noted:

Objective and approach:
Safer transport is added to the objectives. The approach of the Cooperation programme is 
characterised as 'integrated', linking all transport modes. Cross-cutting thematic topics shall 
focus on transport specificities, such as security. Instead of speaking of 'the clean and safe 
vehicle of the future', a more general wording is used, speaking of 'alternative energy sources 
in transport applications' and 'environmental effects ... including climate change'. More 
emphasis is laid on the work of Technology Platforms and their Strategic Research Agenda's, 
which may justify the setting up of Joint Technology Initiatives. Attention is given to 
activities of particular relevance to SMEs and impact assessments.

Activities in aeronautics and air transport:
Some quantitative targets are added, such as a reduction in emissions (CO2 and noise by 50%, 
NOx by 80%), a five fold reduction in accident rates and halving the time to the market for 
new products. Under ensuring customer satisfaction and safety research on adapting airport 
and air traffic operations to different type of vehicles and '24-hour utilisation at acceptable 
community noise levels' is mentioned. For increasing time efficiency the focus is put on the 
SESAME initiative. Speaking of the air transport of the future some new concepts are added, 
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such as new propulsion and lifting concepts and new methods of aircraft guidance.

Activities in surface transport (rail, road and waterborne):
The explanatory texts are a more detailed and some new emphasis is added. For instance, 
mention is made of fuel cells (for greening), loading and unloading (for modal shift), demand 
management (for urban mobility), risk analysis (for safety and security) and decreasing life 
cycle costs (for competitiveness).

Activities for Galileo:
This paragraph is substantially extended, mentioning all kinds of possible applications of the 
Galileo system (e.g. cartography or navigation) and important aspects to be taken into account 
(e.g. opening to commercial access or ensuring safe use through certification).

Other additions:
Two new subheadings have been added: one to stress the importance of international 
cooperation and another to note that research should also be able to respond to unforeseen 
policy needs.

Amendments

By the time of publication of this Commission proposal on the Cooperation programme, 
Parliament had not yet adopted its report on the general FP7 proposal. This Commission 
proposal does therefore not (yet) take Parliament's amendments to the general proposal into 
account. As this new proposal is so similar to the former one, your draftsman proposes 
amendments similar to those made to the general proposal.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Artykuł 2 ustęp 1 litera g)

(g) Transport (łącznie z aeronautyką) (g) Transport (łącznie z aeronautyką i 
technologią morską), szczególnie Galileo, 
SESAR i ERTMS*;
_____________________
*Galileo to europejski system nawigacji satelitarnej, 
SESAR to program badawczy w zakresie systemu 
zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej 
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europejskiej przestrzeni lotniczej, zaś ERTMS to 
europejski system zarządzania ruchem kolejowym.

Uzasadnienie

Europa winna utrzymać swą czołową pozycję w zakresie badań naukowych w dziedzinie 
technologii morskiej. Galileo, SESAR i ERTMS – modyfikacja w celu uwzględnienia decyzji 
Rady w sprawie nowych perspektyw finansowych.

Poprawka 2
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” tytuł

Transport (łącznie z aeronautyką) Transport (łącznie z aeronautyką i 
technologią morską), szczególnie Galileo, 
SESAR i ERTMS

Uzasadnienie

Europa winna utrzymać swą czołową pozycję w zakresie badań naukowych w dziedzinie 
technologii morskiej. Galileo, SESAR i ERTMS – modyfikacja w celu uwzględnienia decyzji 
Rady w sprawie nowych perspektyw finansowych.

Poprawka 3
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” „Cel”

Budowa zintegrowanego „bardziej 
przyjaznego dla środowiska” i 
„inteligentniejszego” i bezpieczniejszego 
ogólnoeuropejskiego systemu 
transportowego w oparciu o postępy 
technologiczne, na korzyść obywateli i 
społeczeństwa, przy poszanowaniu 
środowiska i zasobów naturalnych;
zapewnienie i dalsze umocnienie wiodącej 
roli zajmowanej przez europejski przemysł 
na światowym rynku.

Trwały rozwój europejskich systemów 
transportowych, konkurencyjnych i 
przyjaznych dla pasażerów, przynoszący 
korzyści obywatelom Europy oraz 
przemysłowi na światowym rynku. Postęp 
techniczny, trwały rozwój, „bardziej 
przyjazne dla środowiska”, 
„inteligentniejsze”, „tańsze i lepsze”, 
bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla 
użytkowników ogólnoeuropejskie i globalne 
systemy transportowe i logistyczne, to cele 
siódmego programu ramowego w sektorze 
transportu i logistyki.

Uzasadnienie

Podstawowym i najważniejszym celem jest stworzenie konkurencyjności, a następnie podstaw 
badawczych jako sposobu wspierania realizacji głównego celu. Włączenie wzmianki o tym, że 
system powinien być przyjazny dla użytkowników, jest zgodne z duchem wniosku Komisji. Z 
uwagi na globalne połączenia transportowe UE i rozwój jej systemów transportowych istotne 
jest, by wspomnieć także o nowych i ulepszonych systemach logistycznych, które przyczynią 
się za równo do poprawy mobilności, jak i do ograniczenia wpływu na środowisko.
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Poprawka 4
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” „Podejście” akapit pierwszy

Europejski system transportowy jest
zasadniczym elementem przyczyniającym 
się do dobrobytu gospodarczego i 
społecznego w Europie. Odgrywa on 
kluczową rolę w transportowaniu ludzi i 
towarów na poziomie lokalnym, 
regionalnym, krajowym, europejskim i 
międzynarodowym. Niniejszy temat 
skoncentruje się na obecnych wyzwaniach 
określonych w Białej Księdze na temat 
transportu poprzez zwiększenie wkładu 
systemów transportowych do 
konkurencyjności społeczeństwa i 
przemysłu w rozszerzonej UE, przy 
jednoczesnym zminimalizowaniu 
negatywnych wpływów i skutków transportu 
w zakresie środowiska naturalnego, zużycia 
energii, bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego.

Europejskie i globalne systemy 
transportowe są zasadniczym elementem 
przyczyniającym się do dobrobytu 
gospodarczego i społecznego w Europie. 
Poza dobrze rozwiniętym wewnętrznym 
transportem pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz znaczącymi 
połączeniami transportowymi z państwami 
trzecimi przedsiębiorstwa europejskie, 
zwłaszcza w sektorze transportu 
powietrznego i morskiego, zajmują 
dominującą pozycję w wielu dziedzinach, 
także w dziedzinie transportu pomiędzy 
krajami trzecimi poprzez świadczenie usług 
transportowych lub dostawy 
zaawansowanego sprzętu. Niniejszy temat 
skoncentruje się na obecnych wyzwaniach 
określonych w Białej Księdze na temat 
transportu poprzez zwiększenie wkładu 
systemów transportowych do 
konkurencyjności społeczeństwa i 
przemysłu w rozszerzonej UE, przy 
jednoczesnym zminimalizowaniu 
negatywnych wpływów i skutków transportu 
w zakresie środowiska naturalnego, zużycia 
energii, bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego. Podział środków budżetowych 
przeznaczonych na badania w dziedzinie 
transportu będzie proporcjonalny do 
znaczenia gospodarczego różnych rodzajów 
transportu.

Uzasadnienie

Europejski sektor transportu należy rozważać w kontekście globalnym. Ponadto transport 
powierzchniowy ma znacznie większy udział w gospodarce niż transport lotniczy, co powinno 
znaleźć odzwierciedlenie w podziale środków budżetowych oraz w programach badawczych. 
Jak Komisja sama wskazała w swoim ogólnym wniosku dotyczącym siódmego programu 
ramowego COM(2005)0043, udział transportu powierzchniowego w PKB UE wynosi 11%, a 
zatrudnienie w tym sektorze sięga 16 mln osób, podczas gdy w przypadku przemysłu 
lotniczego wartości te wynoszą odpowiednio 2,6% oraz 3,1 mln.
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Poprawka 5
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” „Podejście” akapit trzeci

Różnorodne Platformy Technologiczne 
ustanowione w tym obszarze (ACARE w 
dziedzinie aeronautyki i transportu 
lotniczego, ERRAC w dziedzinie transportu 
kolejowego, ERTRAC w dziedzinie 
transportu drogowego, WATERBORNE w 
dziedzinie transportu wodnego oraz 
platforma w dziedzinie wodoru i ogniw 
paliwowych) opracowały długookresowe 
koncepcje oraz Strategiczne Programy 
Badań (Strategic Research Agendas, SRA), 
które są użytecznym wkładem dla określenia 
niniejszego tematu i odpowiedzią na 
potrzeby decydentów politycznych i 
oczekiwania społeczne. Wybrane aspekty 
Strategicznych Programów Badań mogą 
uzasadniać ustanawianie Wspólnych 
Inicjatyw Technologicznych. Działania w 
ramach systemu ERA-NET oferują 
możliwości ułatwiające dalszą 
ponadnarodową koordynację w zakresie 
określonych kwestii dotyczących sektora 
transportu i będą one podejmowane tam, 
gdzie stosowne.

Różnorodne Platformy Technologiczne 
ustanowione w tym obszarze (ACARE w 
dziedzinie aeronautyki i transportu 
lotniczego, ERRAC w dziedzinie transportu 
kolejowego, ERTRAC w dziedzinie 
transportu drogowego, WATERBORNE w 
dziedzinie transportu wodnego i technologii 
morskiej oraz platforma w dziedzinie 
wodoru i ogniw paliwowych) opracowały 
długookresowe koncepcje oraz Strategiczne 
Programy Badań (Strategic Research 
Agendas, SRA), które są użytecznym 
wkładem dla określenia niniejszego tematu i 
odpowiedzią na potrzeby decydentów 
politycznych i oczekiwania społeczne. 
Wybrane aspekty Strategicznych 
Programów Badań mogą uzasadniać 
ustanawianie Wspólnych Inicjatyw 
Technologicznych. Działania w ramach 
systemu ERA-NET oferują możliwości 
ułatwiające dalszą ponadnarodową 
koordynację w zakresie określonych kwestii 
dotyczących sektora transportu i będą one 
podejmowane tam, gdzie stosowne.

Uzasadnienie

Europa winna utrzymać swą czołową pozycję w zakresie badań naukowych w dziedzinie 
technologii morskiej.

Poprawka 6
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” „Podejście” akapit piąty

Przedmiotem badań będą istniejące potrzeby 
polityczne oraz opracowanie, ocena i 
wdrażanie nowych polityk (np. polityka 
morska), zarówno w obrębie 
poszczególnych kierunków działań, jak i w 
przekrojowy sposób. Prace obejmą badania, 
modele i narzędzia zajmujące się 
strategicznym monitorowaniem i 
prognozowaniem oraz zintegrują wiedzę 
związaną z głównymi kwestiami 
gospodarczymi, społecznymi oraz 
dotyczącymi bezpieczeństwa i środowiska w 

Przedmiotem badań będą istniejące potrzeby 
polityczne oraz opracowanie, ocena i 
wdrażanie nowych polityk (np. polityka 
morska), zarówno w obrębie 
poszczególnych kierunków działań, jak i w 
przekrojowy sposób. Prace obejmą badania, 
modele i narzędzia zajmujące się 
strategicznym monitorowaniem i 
prognozowaniem oraz zintegrują wiedzę 
związaną z głównymi kwestiami 
gospodarczymi, społecznymi oraz 
dotyczącymi bezpieczeństwa i środowiska w 
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odniesieniu do transportu. Działania 
wspierające przekrojowe tematy 
skoncentrują się na szczególnych kwestiach 
związanych z transportem, na przykład 
aspektach bezpieczeństwa jako 
nieodłącznym wymogu, który musi spełniać 
system transportowy, na wykorzystaniu 
alternatywnych źródeł energii w 
zastosowaniach transportowych oraz na 
monitorowaniu wpływu transportu na 
środowisko naturalne i zmiany klimatyczne.

odniesieniu do transportu. Działania 
wspierające przekrojowe tematy 
skoncentrują się na szczególnych kwestiach 
związanych z transportem, na przykład 
aspektach bezpieczeństwa jako 
nieodłącznym wymogu, który musi spełniać 
system transportowy, na wykorzystaniu 
alternatywnych źródeł energii w 
zastosowaniach transportowych oraz na 
monitorowaniu wpływu transportu na 
środowisko naturalne i zmiany klimatyczne, 
a także na krokach łagodzących negatywne 
skutki wynikające ze stałych uwarunkowań 
geograficznych. Badania w dziedzinie
środowiska powinny obejmować sposoby 
unikania, zmniejszania i optymalizacji 
ruchu drogowego. Badania w dziedzinie 
środowiska powinny obejmować 
zwiększenie wydajności transportu.

Uzasadnienie

Zgodnie z tekstem proponowanym przez sprawozdawcę w przedstawionej poprawce 
proponuje się rozwinięcie środków w dziedzinie współpracy, które mogą łagodzić negatywne 
skutki wynikające ze stałych uwarunkowań geograficznych.

Poprawka 7
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” „Działania” podtytuł „Aeronautyka i 

transport lotniczy”

Aeronautyka i transport lotniczy Aeronautyka i zrównoważony transport 
lotniczy

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 TWE oraz z postanowieniami Rady Europejskiej w Göteborgu.

Poprawka 8
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” „Działania” podtytuł „Aeronautyka i 

transport lotniczy” akapit czwarty 4

Zapewnianie zadowolenia i bezpieczeństwa 
klientów: Osiągnięcie zasadniczych 
postępów w zakresie wyboru możliwości 
oferowanych pasażerom oraz elastyczności 
rozkładów lotów przy jednoczesnej 
pięciokrotnej redukcji wskaźnika 
wypadków. Nowe technologie powiększą 

Zapewnianie zadowolenia i bezpieczeństwa 
klientów: Osiągnięcie zasadniczych 
postępów w zakresie wyboru możliwości 
oferowanych pasażerom oraz elastyczności 
rozkładów lotów przy jednoczesnej 
pięciokrotnej redukcji wskaźnika 
wypadków. Nowe technologie powiększą 
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zakres konfiguracji samolotów i silników, 
począwszy od szerokokadłubowych do 
małych samolotów oraz stopień 
automatyzacji wszystkich elementów 
systemu, w tym pilotowania. Nacisk 
zostanie położony również na udoskonalenia 
wpływające na komfort i dobre 
samopoczucie pasażerów, nowe usługi oraz 
aktywne i pasywne środki bezpieczeństwa 
ze szczególnym uwzględnieniem czynnika 
ludzkiego. Badania obejmą dostosowanie 
lotniska i operacji związanych z ruchem 
lotniczym do różnych typów samolotów 
oraz 24-godzinną eksploatację lotniska przy 
poziomach hałasu możliwych do przyjęcia 
przez otoczenie.

zakres konfiguracji samolotów i silników, 
począwszy od szerokokadłubowych do 
małych samolotów oraz stopień 
automatyzacji wszystkich elementów 
systemu, w tym pilotowania, oraz sprawią, 
że krajowe systemy informacyjne i systemy 
rezerwacji staną się interoperacyjne między 
przewoźnikami i środkami transportu na 
poziomie europejskim. Nacisk zostanie 
położony również na udoskonalenia 
wpływające na komfort i dobre 
samopoczucie pasażerów, nowe usługi oraz 
aktywne i pasywne środki bezpieczeństwa 
ze szczególnym uwzględnieniem czynnika 
ludzkiego. Badania obejmą dostosowanie 
lotniska i operacji związanych z ruchem 
lotniczym do różnych uwarunkowań 
geograficznych i typów samolotów oraz 24-
godzinną eksploatację lotniska przy 
poziomach hałasu możliwych do przyjęcia 
przez otoczenie.

Uzasadnienie

Lepsza integracja systemów rezerwacji zwiększa nie tylko zadowolenie klientów, lecz także 
efektywność systemu jako całości w dowolnych warunkach geograficznych.

Poprawka 9
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” „Działania” podtytuł „Aeronautyka i 

transport lotniczy” akapit piąty 5

Poprawa rentowności: Wspieranie 
konkurencyjnego łańcucha dostaw będącego 
w stanie skrócić o połowę czas 
wprowadzania produktu na rynek oraz 
zmniejszyć koszty rozwoju produktu i 
koszty operacyjne, co przyczyni się do 
transportu leżącego w zasięgu możliwości 
finansowych obywateli. Badania skupią się 
na udoskonaleniu całego procesu 
przemysłowego, począwszy od 
koncepcyjnego projektu, a skończywszy na 
rozwoju produktu, jego wytworzeniu oraz 
operacjach zapoczątkowania jego 
eksploatacji, łącznie z integracją łańcucha 
dostaw. Obejmą one poprawę możliwości 
symulacyjnych i automatyzację, technologie 
i metody służące stworzeniu samolotów 
niewymagających obsługi technicznej, jak 

Poprawa rentowności: Wspieranie 
konkurencyjnego łańcucha dostaw będącego 
w stanie skrócić o połowę czas 
wprowadzania produktu na rynek oraz 
zmniejszyć koszty rozwoju produktu i 
koszty operacyjne, przykładowo poprzez 
wykorzystanie rezultatów projektu 
SMMART (system monitorowania obiektów 
w czasie rzeczywistym), co przyczyni się do 
transportu leżącego w zasięgu możliwości 
finansowych obywateli. Badania skupią się 
na udoskonaleniu całego procesu 
przemysłowego, począwszy od 
koncepcyjnego projektu, a skończywszy na 
rozwoju produktu, jego wytworzeniu oraz 
operacjach zapoczątkowania jego 
eksploatacji, łącznie z integracją łańcucha 
dostaw. Obejmą one poprawę możliwości 
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również usprawnienie eksploatacji 
samolotów i lotnisk oraz operacji 
zarządzania ruchem lotniczym.

symulacyjnych i automatyzację, technologie 
i metody służące stworzeniu samolotów 
niewymagających obsługi technicznej, jak 
również usprawnienie eksploatacji 
samolotów i lotnisk oraz operacji 
zarządzania ruchem lotniczym.

Uzasadnienie

Należy korzystać z potencjalnych osiągnięć szóstego programu ramowego, którego częścią 
jest SMAART, system monitorowania obiektów w czasie rzeczywistym. Celem badań 
naukowych prowadzonych w ramach SMMART jest zwiększenie wydajności łańcucha dostaw 
części zamiennych w przemyśle lotniczym oraz skrócenie czasu ich dostawy.

Poprawka 10
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” „Działania” podtytuł „Aeronautyka i 

transport lotniczy” akapit szósty 6

Ochrona samolotu i pasażerów: 
Zapobieganie wrogim atakom każdego 
rodzaju wynikającym z niewłaściwego 
wykorzystania samolotu, w wyniku którego 
pasażerowie lub obywatele mogą ponieść 
szkody, takie jak uszkodzenia ciała, utrata 
lub zniszczenie mienia, lub przerwanie 
podróży. Badania skoncentrują się na 
odnośnych elementach systemu transportu 
lotniczego, w tym środkach bezpieczeństwa 
w zakresie projektowania kabiny pasażerów 
i pilota, automatycznej kontroli i lądowania 
w przypadku niedozwolonego 
wykorzystania samolotu, ochronie przed 
zewnętrznymi atakami, jak również 
aspektach bezpieczeństwa w zakresie 
zarządzania przestrzenią powietrzną i
operacji przeprowadzanych na lotnisku.

Ochrona samolotu i pasażerów: 
Zapobieganie wrogim atakom każdego 
rodzaju wynikającym z niewłaściwego 
wykorzystania samolotu, w wyniku którego 
pasażerowie lub obywatele mogą ponieść 
szkody, takie jak uszkodzenia ciała, utrata 
lub zniszczenie mienia, lub przerwanie 
podróży. Badania skoncentrują się na 
odnośnych elementach systemu transportu 
lotniczego, w tym środkach bezpieczeństwa 
w zakresie projektowania kabiny pasażerów 
i pilota, automatycznej kontroli i lądowania 
w przypadku niedozwolonego 
wykorzystania samolotu, ochronie przed 
zewnętrznymi atakami, jak również na
aspektach bezpieczeństwa w zakresie 
zarządzania przestrzenią powietrzną i 
operacji przeprowadzanych na lotnisku oraz 
uwarunkowań fizycznych lub groźnych 
warunków meteorologicznych.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest włączenie możliwie największej liczby dziedzin w zakres przyszłych 
badań.

Poprawka 11
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” „Działania” podtytuł „Aeronautyka i 

transport lotniczy” akapit siódmy 7
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Transport lotniczy w przyszłości: Badania w 
zakresie bardziej postępowych, przyjaznych 
dla środowiska i innowacyjnych technologii, 
które mogłyby ułatwić dokonanie 
zasadniczych zmian niezbędnych dla 
transportu lotniczego w drugiej połowie tego 
wieku i w dalszej perspektywie. Badania 
obejmą aspekty takie jak nowe koncepcje 
napędu i urządzeń podnośnych, nowe 
pomysły w zakresie wnętrza pojazdów 
powietrznych, nowe koncepcje lotnisk, nowe 
metody sterowania i kontroli samolotów, 
alternatywne koncepcje w zakresie 
funkcjonowania systemu transportu 
lotniczego oraz jego integracja z innymi 
rodzajami transportu.

Transport lotniczy w przyszłości: Badania w 
zakresie bardziej postępowych, przyjaznych 
dla środowiska i innowacyjnych technologii, 
które mogłyby ułatwić dokonanie 
zasadniczych zmian niezbędnych dla 
transportu lotniczego w drugiej połowie tego 
wieku i w dalszej perspektywie. Badania 
obejmą aspekty takie jak nowe koncepcje 
napędu i urządzeń podnośnych, nowe 
koncepcje w zakresie wnętrza pojazdów 
powietrznych, nowe koncepcje lotnisk, nowe 
metody sterowania i kontroli samolotów, 
alternatywne formy w zakresie 
funkcjonowania systemu transportu 
lotniczego oraz jego integracja z innymi 
rodzajami transportu, a także nowe pomysły 
w zakresie minimalizacji skutków 
wynikających z nieprzychylnych 
uwarunkowań geograficznych.

Uzasadnienie

Transport powietrzny przyszłości będzie musiał wypracować nowe sposoby minimalizowania 
skutków wynikających ze stałych uwarunkowań geograficznych występujących w regionach 
lub krajach, w których jest on wykorzystywany.

Poprawka 12
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” „Działania” podtytuł „Transport 

powierzchniowy”

Transport powierzchniowy (kolejowy, 
drogowy i wodny)

Zrównoważony transport powierzchniowy 
(kolejowy, drogowy i wodny)

Uzasadnienie

Podobnie jak w szóstym programie ramowym, tytuł powinien zawierać słowo 
„zrównoważony”, ponieważ art. 6 Traktatu zobowiązuje do włączenia zrównoważonego 
rozwoju np. do sektorów badań i transportu.

Poprawka 13
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” „Działania” podtytuł „Transport 

powierzchniowy” (kolejowy, drogowy i wodny) akapit pierwszy

Ekologizacja transportu powierzchniowego: 
Opracowanie technologii i postępów wiedzy 
służących redukcji zanieczyszczenia 
(powietrza, wody i gleby) oraz wpływów na 
środowisko naturalne, takich jak zmiany 

Ekologizacja transportu powierzchniowego: 
Poprawa metod obliczania zewnętrznych 
kosztów społecznych i środowiskowych oraz 
opracowanie technologii i postępów wiedzy 
służących redukcji zanieczyszczenia 
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klimatyczne, hałas oraz w zakresie zdrowia i 
różnorodności biologicznej. Badania 
przyczynią się do poprawy czystości i 
niskiego zużycia energii pociągów 
spalinowych oraz promowania paliw 
alternatywnych, w tym ogniw wodorowych i
paliwowych. Działania obejmą technologie 
w zakresie infrastruktury, pojazdów, statków 
i części składowych, jak również ogólną 
optymalizację systemu. Badania w zakresie 
kwestii transportowych obejmą 
wytwarzanie, budowę, eksploatację, 
obsługę, naprawę, przegląd techniczny, 
recykling, strategie wykorzystania w 
końcowej fazie życia produktu i interwencje 
na morzu w razie wypadku.

(powietrza, wody i gleby) oraz wpływów na 
środowisko naturalne, takich jak zmiany 
klimatyczne, hałas oraz w zakresie zdrowia i 
różnorodności biologicznej. Badania 
przyczynią się do poprawy czystości i 
niskiego zużycia energii pociągów 
spalinowych oraz promowania paliw 
alternatywnych, w tym ogniw wodorowych, 
paliwowych i biomasy. Działania obejmą 
technologie w zakresie infrastruktury, 
pojazdów, statków i części składowych, jak 
również ogólną optymalizację systemu. 
Badania w zakresie kwestii transportowych 
obejmą wytwarzanie, budowę, eksploatację, 
obsługę, naprawę, przegląd techniczny, 
recykling, strategie wykorzystania w 
końcowej fazie życia produktu i interwencje 
na morzu w razie wypadku. Badania 
naukowe stworzą podstawę konstrukcji 
opartych na konkretnych celach i 
uwzględniających istniejące ryzyko oraz, co 
za tym idzie, przyczynią się do wzrostu 
bezpieczeństwa i wydajności statków oraz 
struktur przybrzeżnych, poprawy 
użyteczności i konserwacji statków, a także 
opracowywania nowych systemów 
gwarantowania bezpieczeństwa operacji 
morskich. Jednocześnie konieczne będzie 
dalsze obniżenie obciążenia 
środowiskowego tak, aby przy spodziewanej 
intensyfikacji transportu morskiego 
możliwe było zagwarantowanie 
odpowiedniego poziomu rozwoju pod 
względem środowiskowym.

Uzasadnienie

Decyzja w sprawie nowej dyrektywy o eurowinietach 2 obejmuje dążenie do opracowania 
metod obliczania zewnętrznych kosztów środowiskowych i społecznych. Biomasa uważana 
jest za możliwe źródło energii alternatywnej w niedalekiej przyszłości, w związku z czym
badania, jakie przeprowadzone zostaną w przyszłości w zakresie paliwa, nie mogą wykluczać 
tego źródła energii. Ponadto obserwuje się konieczność uwzględnienia badań morskich w 
ekologizacji transportu naziemnego.

Poprawka 14
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” „Działania” podtytuł „Transport 

powierzchniowy” (kolejowy, drogowy i wodny) akapit drugi 2
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Pobudzanie zmian sposobów transportu i 
zwalczanie zatorów w korytarzach 
transportowych: Opracowanie i prezentacja 
płynnego transportu osobowego i 
towarowego „od drzwi do drzwi”, jak 
również technologii służących zapewnieniu 
skutecznej intermodalności, szczególnie w 
kontekście konkurencyjności transportu 
kolejowego. Obejmuje to działania w 
zakresie interoperacyjności i optymalizacji 
funkcjonowania lokalnych, regionalnych, 
krajowych i europejskich sieci, systemów i 
usług oraz ich intermodalnej integracji. 
Działania będą miały na celu 
zoptymalizowanie korzystania z 
infrastruktury, łącznie z terminalami i 
wyspecjalizowanymi sieciami, poprawę 
zarządzania transportem, ruchem i 
przepływem informacji, wzmocnienie usług 
logistycznych w zakresie transportu 
towarowego oraz intermodalności 
pasażerów. Opracowane zostaną inteligentne 
systemy, nowe koncepcje i technologie w 
zakresie pojazdów/statków, łącznie z 
operacjami załadunku i rozładunku. 
Podstawy wiedzy na rzecz formułowania 
polityk obejmą kwestie kosztów i opłat 
związanych z infrastrukturą, ocenę środków 
polityki UE w dziedzinie transportu oraz 
politykę i projekty w zakresie sieci 
transeuropejskich.

Pobudzanie zmian sposobów transportu i 
zwalczanie zatorów w korytarzach 
transportowych: Opracowanie i prezentacja 
płynnego transportu osobowego i 
towarowego „od drzwi do drzwi”, jak 
również technologii służących zapewnieniu 
skutecznej intermodalności, szczególnie w 
kontekście konkurencyjności transportu 
kolejowego. Oznacza to wypracowanie 
„podejścia jednosystemowego”, w którym 
zachowana zostanie równowaga pomiędzy 
różnymi rodzajami transportu, 
obejmującego propagowanie transportu 
kolejowego, wodnego transportu 
śródlądowego oraz transportu morskiego 
na krótkich dystansach jako alternatyw dla 
transportu drogowego i transportu 
powietrznego na krótkich trasach, co jest 
także celem programów Marco Polo.
Obejmuje to działania w zakresie 
interoperacyjności i optymalizacji 
funkcjonowania lokalnych, regionalnych, 
krajowych i europejskich sieci, systemów i 
usług oraz ich intermodalnej integracji, jak 
również zdobywanie doświadczenia w 
zakresie europejskiego systemu zarządzania 
ruchem kolejowym i dalsze rozwijanie go.
Działania będą miały na celu 
zoptymalizowanie korzystania z 
infrastruktury, łącznie z terminalami i 
wyspecjalizowanymi sieciami, poprawę 
zarządzania transportem, ruchem i 
przepływem informacji, wzmocnienie usług 
logistycznych w zakresie transportu 
towarowego oraz intermodalności 
pasażerów. Opracowane zostaną inteligentne 
systemy, nowe koncepcje i technologie w 
zakresie pojazdów/statków, łącznie z 
operacjami załadunku i rozładunku. 
Podstawy wiedzy na rzecz formułowania 
polityk obejmą kwestie kosztów i opłat 
związanych z infrastrukturą, ocenę środków 
polityki UE w dziedzinie transportu oraz 
politykę i projekty w zakresie sieci 
transeuropejskich.

Uzasadnienie

„Podejście jednosystemowe” polega na traktowaniu transportu na danym obszarze jako 
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jednego systemu, z możliwością zaspokojenia potrzeb transportowych na tym obszarze 
środkami najlepiej odpowiadającymi specyficznym potrzebom klientów, dostawców i 
środowiska. Badania mogą przyczynić się do rozwoju technologii i zastosowań użytkowych, 
które umożliwią zastosowanie takiego podejścia, a tym samym promowanie ekologicznej 
kolei, wodnego transportu śródlądowego i transportu morskiego na krótkich dystansach.
Europejski system zarządzania ruchem kolejowym ma duże znaczenie w obrębie TEN-T. 
Konieczne jest opracowanie dalszych badań towarzyszących w zakresie standaryzacji, 
stabilizacji oraz zdobywania nowych doświadczeń.

Poprawka 15
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” „Działania” podtytuł „Transport 

powierzchniowy” akapit trzeci

Zapewnienie zrównoważonej mobilności w 
miastach: Koncentrowanie się na mobilności 
ludzi i towarów poprzez badania prowadzące 
do stworzenia „pojazdu przyszłej generacji” 
oraz jego przyjęcia na rynku, łącząc 
wszystkie elementy inteligentnego 
transportu drogowego, charakteryzującego 
się czystością, wydajnością energetyczną i 
bezpieczeństwem. Badania dotyczące 
nowych koncepcji w zakresie mobilności, 
innowacyjnych systemów organizacji i 
zarządzania mobilnością oraz wysokiej 
jakości transportu publicznego będą miały 
na celu zapewnienie powszechnego dostępu 
oraz wysokiego poziomu integracji 
intermodalnej. Opracowane i zbadane 
zostaną innowacyjne strategie na rzecz 
czystego transportu miejskiego. Szczególna 
uwaga zostanie poświęcona bezemisyjnym 
środkom transportu, zarządzaniu 
potrzebami, racjonalizacji transportu 
prywatnego oraz strategiom, usługom i 
infrastrukturom informacyjnym i 
komunikacyjnym. Narzędzia wspierające 
opracowanie i wdrożenie polityk obejmą 
planowanie w zakresie transportu i 
zagospodarowania przestrzeni.

Zapewnienie zrównoważonej mobilności w 
miastach: Koncentrowanie się na mobilności 
ludzi i towarów poprzez badania prowadzące 
do stworzenia „pojazdu przyszłej generacji” 
oraz jego przyjęcia na rynku, łącząc 
wszystkie elementy inteligentnego 
transportu drogowego, charakteryzującego 
się czystością, wydajnością energetyczną i 
bezpieczeństwem. Badania dotyczące 
nowych koncepcji w zakresie mobilności, 
innowacyjnych systemów organizacji i 
zarządzania mobilnością oraz wysokiej 
jakości transportu publicznego będą miały 
na celu zapewnienie powszechnego dostępu 
oraz wysokiego poziomu integracji 
intermodalnej. Opracowane i zbadane 
zostaną innowacyjne strategie na rzecz 
czystego transportu miejskiego. Szczególna 
uwaga zostanie poświęcona bezemisyjnym 
środkom transportu, zarządzaniu 
potrzebami, racjonalizacji transportu 
prywatnego oraz strategiom, usługom i 
infrastrukturom informacyjnym i 
komunikacyjnym. Nacisk położony zostanie 
także na jakość mobilności i zadowolenie 
użytkowników, w szczególności osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej oraz 
poszczególnych grup, np. osób starszych i 
kobiet. Narzędzia wspierające opracowanie i 
wdrożenie polityk obejmą planowanie w 
zakresie transportu i zagospodarowania 
przestrzeni.
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Uzasadnienie

W świetle obecnych zmian demograficznych oraz nowych potrzeb społeczeństwa 
europejskiego związanych z mobilnością ważne jest przewidywanie zmian odczuć i opinii 
użytkowników transportu powierzchniowego (dogodność, preferencje itp.). Wprawdzie 
dostępność, zwłaszcza dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, jest coraz wyraźniej 
uznawana za istotną, jednak potrzebne są dalsze badania w tej dziedzinie. Na szczególną 
uwagę zasługują środki przynoszące uboczne korzyści również innym użytkownikom 
transportu; na przykład obniżenie stopni i stworzenie w autobusach miejsca dla wózków 
inwalidzkich okazuje się korzystne dla ogółu pasażerów (łatwiejszy dostęp, oszczędność czasu 
na przystanku autobusowym, różnorodne możliwości wykorzystania przestrzeni). 

Poprawka 16
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” „Działania” podtytuł „Transport 

powierzchniowy” akapit piąty

Wzmacnianie konkurencyjności: Poprawa 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
transportowych, zapewnianie skutecznych i 
korzystnych cenowo usług transportowych 
oraz rozwój nowych umiejętności i 
tworzenie miejsc pracy poprzez badania i 
postępy naukowe. Technologie na rzecz 
zaawansowanych procesów przemysłowych 
obejmą projektowanie, wytwarzanie, 
montaż, budowę i utrzymanie oraz będą 
miały na celu obniżenie kosztów cyklu życia 
i czasu przeznaczonego na rozwój produktu. 
Nacisk zostanie położony na innowacyjne 
koncepcje dotyczące produktu oraz 
udoskonalone usługi transportowe 
zapewniające większe zadowolenie 
użytkowników. Opracowana zostanie nowa 
organizacja produkcji, łącznie z 
zarządzaniem łańcuchem dostaw i 
systemami dystrybucji.

Wzmacnianie konkurencyjności: Poprawa 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
transportowych, zapewnianie skutecznych i 
korzystnych cenowo usług transportowych 
oraz rozwój nowych umiejętności i 
tworzenie miejsc pracy poprzez badania i 
postępy naukowe. Technologie na rzecz 
zaawansowanych procesów przemysłowych 
obejmą projektowanie, wytwarzanie, 
montaż, budowę i utrzymanie oraz będą 
miały na celu obniżenie kosztów cyklu życia 
i czasu przeznaczonego na rozwój produktu. 
Nacisk zostanie położony na innowacyjne 
koncepcje dotyczące produktu oraz 
udoskonalone usługi transportowe 
zapewniające większe zadowolenie 
użytkowników. Opracowana zostanie nowa 
organizacja produkcji, łącznie z 
zarządzaniem łańcuchem dostaw i 
systemami dystrybucji. Badania powinny 
koncentrować się także na nowych 
systemach, w celu poprawy efektywności i 
zagwarantowania finansowania sieci 
transeuropejskich i innych europejskich 
projektów dotyczących mobilności i 
transportu, przy wsparciu dla 
innowacyjnych formuł kredytowych oraz 
partnerstw publiczno-prywatnych na 
poziomie europejskim.
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Uzasadnienie

Większą konkurencyjność można osiągnąć nie tylko przez konstruowanie i utrzymywanie 
pojazdów, ale także dzięki nowym metodom tworzenia infrastruktury.

Poprawka 17
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” podtytuł „Wspieranie Europejskiego 

Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (Galileo)” akapit drugi

Wykorzystanie pełnego potencjału: 
propagowanie większego korzystania z 
usług otwartych i komercyjnych typu 
„safety-of-life” i „search and rescue” oraz 
usług publicznych; zastosowania na rzecz 
zarządzania transportem towarów; 
wykorzystywanie usług związanych z 
produktami ubocznymi; prezentacja korzyści 
i wydajności nawigacji satelitarnej.

Wykorzystanie pełnego potencjału: 
propagowanie większego korzystania z 
usług otwartych i komercyjnych, przede 
wszystkim w regionach najbardziej 
oddalonych geograficznie od kontynentu 
europejskiego, typu „safety-of-life” i 
„search and rescue” oraz usług publicznych; 
zastosowania na rzecz zarządzania 
transportem towarów; wykorzystywanie 
usług związanych z produktami ubocznymi; 
prezentacja korzyści i wydajności nawigacji 
satelitarnej.

Uzasadnienie

Wykorzystanie europejskiego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (Galileo) w 
regionach najbardziej oddalonych geograficznie od kontynentu europejskiego przyczyni się w 
znaczący sposób do rozwoju systemu transportowego mogącego skutecznie odpowiedzieć na 
uwarunkowania wynikające z położenia geograficznego niektórych regionów europejskich.

Poprawka 18
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” „Działania” podtytuł „Współpraca 

międzynarodowa”

Współpraca międzynarodowa stanowi 
istotny składnik działań RTD w tej 
dziedzinie i będzie ona pobudzania w 
przypadku zainteresowania ze strony 
przemysłu i decydentów politycznych. 
Znaczne obszary otwarte na szczególne 
działania powstaną tam, gdzie istnieją 
interesy gospodarcze (na przykład rozwój 
światowego handlu oraz łączących sieci i 
usług na poziomie kontynentalnym i 
międzykontynentalnym), w przypadku 
możliwości dostępu i zdobycia wiedzy i 
technologii uzupełniających obecny stan 

Współpraca międzynarodowa stanowi 
istotny składnik działań RTD w tej 
dziedzinie i będzie ona pobudzania w 
przypadku zainteresowania ze strony 
przemysłu i decydentów politycznych. 
Znaczne obszary otwarte na szczególne 
działania powstaną tam, gdzie istnieją 
interesy gospodarcze sąsiadujące lub 
bardziej odległe od centrum Europy (na 
przykład rozwój światowego handlu oraz 
łączących sieci i usług na poziomie 
kontynentalnym i międzykontynentalnym), 
w przypadku możliwości dostępu i zdobycia 
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wiedzy w Europie i gwarantujących 
obopólne korzyści oraz jako odpowiedź 
Europy na potrzeby światowe (np. w 
zakresie zmian klimatycznych) lub 
przyczynianie się do stworzenia 
międzynarodowych norm i światowych 
systemów (np. stosowana logistyka i 
infrastruktura w zakresie nawigacji 
satelitarnej).

wiedzy i technologii uzupełniających obecny 
stan wiedzy w Europie i gwarantujących 
obopólne korzyści oraz jako odpowiedź 
Europy na potrzeby światowe (np. w 
zakresie zmian klimatycznych) lub 
przyczynianie się do stworzenia 
międzynarodowych norm i światowych 
systemów (np. stosowana logistyka i 
infrastruktura w zakresie nawigacji 
satelitarnej).

Uzasadnienie

Doprecyzowanie językowe.

Poprawka 19
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” podtytuł „Nowe potrzeby oraz 

nieprzewidziane potrzeby polityczne” akapit pierwszy 1

Inicjatywy dotyczące nowych potrzeb 
wesprą badania będące odpowiedzią na 
decydujące wydarzenia i wyzwania 
przyszłego systemu transportowego, na 
przykład nowatorskie koncepcje w zakresie 
transportu i pojazdów, automatyzacja, 
mobilność lub organizacja.

Inicjatywy dotyczące nowych potrzeb 
wesprą badania będące odpowiedzią na 
decydujące wydarzenia i wyzwania 
przyszłego systemu transportowego, na 
przykład nowatorskie koncepcje w zakresie 
transportu i pojazdów, automatyzacja, 
mobilność lub organizacja, lub koncepcja 
nowatorskiej, trwałej logistyki europejskiej, 
która ma pełnić funkcję katalizatora 
wzrostu i spójności.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uprzedzenie zamierzenia Komisji dotyczącego nadania impulsu 
rozwojowi logistyki w najbliższej przyszłości, z uwzględnieniem faktu, że należy poprawić 
oraz rozszerzyć europejską wydajność w sektorze, który odgrywa główną rolę w 
racjonalizacji transportu, wykorzystania energii oraz wpływu na środowisko, przy
jednoczesnym sprzyjaniu spójności terytorialnej i konkurencyjności usług dla użytkowników.

Poprawka 20
Załącznik I sekcja 7 „Transport (łącznie z aeronautyką)” „Działania” podtytuł „Turystyka” 

(nowy)

Turystyka
Badanie wpływu turystyki na transport oraz 
wpływu czystego i efektywnego transportu 
na zrównoważony rozwój turystyki; rozwój 
zrównoważonej turystyki bez nadmiernego 
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popytu na transport; innowacyjne 
koncepcje korzystania z transportu w 
turystyce, w tym rezerwacja elektroniczna i 
zintegrowany system biletowy.

Uzasadnienie

Turystyka i transport są z sobą blisko powiązane, dlatego należy wspomnieć o badaniach nad 
związkami między tymi dwoma sektorami. Innowacyjne rozwiązania, takie jak rezerwacja 
elektroniczna i zintegrowany system biletowy, mogą mieć szczególne znaczenie dla rynku 
turystycznego.

Poprawka 21
Załącznik II wiersz dziewiąty

Transport (łącznie z aeronautyką) Transport (łącznie z aeronautyką) i 
technologią morską)

Uzasadnienie

Europa winna utrzymać swą czołową pozycję w zakresie badań naukowych i technologii 
morskiej.

Poprawka 22
Legislacyjne zestawienie finansowe sekcja 3.1. „Pozycje w budżecie”

02 04 01 Przestrzeń Kosmiczna; 02 04 02 
Działania przygotowawcze na rzecz 
wzmocnienia europejskich badań nad 
bezpieczeństwem; 08 02 01 Genomika i 
biotechnologia dla zdrowia; 08 05 01 Jakość 
i bezpieczeństwo żywności; 09 04 01 
Technologie społeczeństwa informacyjnego; 
08 03 01 Nanotechnologie, materiały 
inteligentne, nowe procesy i urządzenia 
produkcyjne; 08 06 01 01 Zrównoważone 
systemy energetyczne; 06 06 02 01 
Zrównoważone systemy energetyczne; 08 06 
01 03 Zmiany globalne i ekosystemy; 08 04 
01 Aeronautyka; 08 06 01 02 
Zrównoważony transport naziemny; 06 06 
01 Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna; 06 
06 02 02 Zrównoważony transport 
naziemny; 08 07 01 Obywatele i 
sprawowanie władzy w społeczeństwie 
opartym na wiedzy; 08 08 01 01 – 06 06 03 

02 04 01 Przestrzeń Kosmiczna; 02 04 02 
Działania przygotowawcze na rzecz 
wzmocnienia europejskich badań nad 
bezpieczeństwem; 08 02 01 Genomika i 
biotechnologia dla zdrowia; 08 05 01 Jakość 
i bezpieczeństwo żywności; 09 04 01 
Technologie społeczeństwa informacyjnego; 
08 03 01 Nanotechnologie, materiały 
inteligentne, nowe procesy i urządzenia 
produkcyjne; 08 06 01 01 Zrównoważone 
systemy energetyczne; 06 06 02 01 
Zrównoważone systemy energetyczne; 08 06 
01 03 Zmiany globalne i ekosystemy; 08 04 
01 Aeronautyka; 08 06 01 02 
Zrównoważony transport naziemny; 06 06 
01 Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna; 06 
06 02 02 Zrównoważony transport 
naziemny; 06 03 01 TEN-T (dotyczy tylko 
Galileo, „drugie działania szczegółowe”); 
08 07 01 Obywatele i sprawowanie władzy 
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– 09 04 02 – 11 05 01 - Polityki wspierające 
i przewidywanie potrzeb naukowo-
technicznych

w społeczeństwie opartym na wiedzy; 08 08 
01 01 – 06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 -
Polityki wspierające i przewidywanie 
potrzeb naukowo-technicznych

Uzasadnienie

Modyfikacja w celu uwzględnienia decyzji Rady w sprawie nowych perspektyw finansowych.

Poprawka 23
Legislacyjne zestawienie finansowe sekcja 5.3 pkt (7)

(7) Transport (łącznie z aeronautyką) (7) Transport (łącznie z aeronautyką i 
technologią morską), szczególnie Galileo, 
SESAR i ERTMS

Uzasadnienie

Galileo, SESAR i ERTMS – modyfikacja w celu uwzględnienia decyzji Rady w sprawie 
nowych perspektyw finansowych.
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