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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch žiada Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 2 odsek 1 bod g

(g) doprava (vrátane vzdušnej dopravy), (g) doprava (vrátane vzdušnej dopravy a 
námornej technológie), najmä Galileo, 
SESAR a ERTMS *;
_____________________
* Galileo je európsky satelitný navigačný program, 
SESAR je program pre výskum riadenia letovej 
prevádzky v rámci jednotného európskeho neba a 
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ERTMS je európsky systém riadenia železničnej 
dopravy.

Odôvodnenie

Európa by si mala udržať vedúce postavenie v oblasti výskumu námornej technológie. V 
prípade programov Galileo, SESAR a ERTMS: úprava, ktorej cieľom je zohľadniť 
rozhodnutie Rady o novom finančnom výhľade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Príloha I oddiel 7 Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) Názov

Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) Doprava (vrátane vzdušnej dopravy a 
námornej technológie), najmä Galileo, 
SESAR a ERTMS 

Odôvodnenie

Európa by si mala udržať vedúce postavenie v oblasti výskumu námornej technológie. V 
prípade programov Galileo, SESAR a ERTMS: úprava, ktorej cieľom je zohľadniť 
rozhodnutie Rady o novom finančnom výhľade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Príloha I oddiel 7 Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) Cieľ

Rozvoj integrovaných, ekologickejších a 
inteligentnejších celoeurópskych 
dopravných systémov v prospech občanov 
a spoločnosti, ktoré šetria zdroje životného 
prostredia a prírodné zdroje a sú založené 
na technickom pokroku, a zabezpečovanie 
a ďalší rozvoj konkurencieschopnosti a 
vedúceho postavenia, ktoré európske 
podniky získali na globálnom trhu.

Trvalý rozvoj konkurencieschopných 
európskych dopravných systémov, ktoré sú 
prispôsobené požiadavkám cestujúcich, v 
prospech európskych občanov a 
priemyselných odvetví na celosvetovom 
trhu. Technický pokrok, trvalo udržateľný 
rozvoj, ekologickejšie, inteligentnejšie, 
lacnejšie, no lepšie, bezpečnejšie a 
požiadavkám zákazníka prispôsobené 
celoeurópske a celosvetové dopravné a 
logistické systémy sú cieľom siedmeho 
rámcového programu v oblasti dopravy a 
logistiky.

Odôvodnenie

Prvoradým a najdôležitejším cieľom je vytvoriť konkurenčné prostredie. Hneď vedľa by sa 
mal umiestniť výskum, ktorý je prostriedkom na podporu hlavného cieľa. Zohľadnenie 
záujmov zákazníka je v súlade so zámerom návrhu Komisie. Vzhľadom na globálne dopravné 
väzby EÚ a rozvoj jej dopravných systémov je nevyhnutné spomenúť aj nové a zdokonalené 
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logistické systémy, ktoré prispejú nielen k zvýšeniu mobility, ale aj k zmierneniu 
nepriaznivého vplyvu na životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Príloha I oddiel 7 Doprava (vrátane vzdušnej dopravy), Prístup odsek 1

Systém európskej dopravy je dôležitým 
prvkom európskej ekonomickej a sociálnej 
prosperity. Zohráva kľúčovú úlohu 
v doprave ľudí a tovaru v miestnych, 
regionálnych, vnútroštátnych, európskych 
a medzinárodných súvislostiach. Táto téma 
sa bude zaoberať niektorými pretrvávajúcimi 
otázkami, ktoré uznáva Biela kniha o 
doprave, týkajúcimi sa podielu dopravných 
systémov na spoločnosti a na priemyselnej 
konkurencieschopnosti v rámci rozšírenej 
EÚ za súčasnej minimalizácie negatívnych 
účinkov a dôsledkov dopravy v súvislosti so 
životným prostredím, využívaním energie, 
bezpečnosťou a zdravím verejnosti.

Systém európskej a celosvetovej dopravy je 
dôležitým prvkom európskej ekonomickej 
a sociálnej prosperity. Nielenže existuje 
značný objem vnútornej dopravy medzi 
členskými štátmi a významné dopravné 
spojnice s tretími krajinami, ale európske 
spoločnosti, najmä v leteckej a námornej 
doprave, dominujú v mnohých oblastiach, 
dokonca aj pokiaľ ide o dopravu medzi
tretími krajinami, a to buď v rámci 
dopravných služieb alebo v dodávaní 
moderných zariadení. Táto téma sa bude 
zaoberať niektorými pretrvávajúcimi 
otázkami, ktoré uznáva Biela kniha o 
doprave, týkajúcimi sa podielu dopravných 
systémov na spoločnosti a na priemyselnej 
konkurencieschopnosti v rámci rozšírenej 
EÚ za súčasnej minimalizácie negatívnych 
účinkov a dôsledkov dopravy v súvislosti so 
životným prostredím, využívaním energie, 
bezpečnosťou a zdravím verejnosti.
Prerozdelenie rozpočtu v prospech výskumu
dopravy bude odrážať hospodársky význam 
rôznych spôsobov dopravy.

Odôvodnenie

Európsky dopravný sektor treba vnímať v celosvetovom kontexte. Okrem toho, keďže pozemná 
doprava má v hospodárstve oveľa väčší podiel ako letecká doprava, malo by sa to prejaviť pri 
prerozdelení rozpočtu a v pláne výskumu. Ako Komisia sama uviedla vo všeobecnom návrhu 
siedmeho rámcového programu KOM(2005)0043, pozemná doprava predstavuje 11% HDP 
EÚ so 16 miliónmi  zamestnancov, kým letecká doprava len 2,6% s 3,1 milióna zamestnancov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Príloha I oddiel 7 Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) Prístup odsek 3

Rozličné technologické platformy vytvorené 
v tejto oblasti (ACARE pre vzdušnú a 
leteckú dopravu, ERRAC pre železničnú 
dopravu, ERTRAC pre cestnú dopravu, 
WATERBORNE pre vodnú dopravu, Vodík 

Rozličné technologické platformy vytvorené 
v tejto oblasti (ACARE pre vzdušnú 
a leteckú dopravu, ERRAC pre železničnú 
dopravu, ERTRAC pre cestnú dopravu, 
WATERBORNE pre vodnú dopravu a 
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a palivové články) vypracovali dlhodobé 
predstavy a strategické výskumné agendy 
(Strategic Research Agendas – SRA), ktoré 
predstavujú užitočné vstupy pre definovanie 
tejto témy a dopĺňajú potreby tvorcov 
politiky a očakávania spoločnosti. Vybrané 
aspekty SRA môžu odôvodniť vytvorenie 
Spoločných technologických iniciatív.
Aktivity ERA-NET poskytujú možnosť 
uľahčiť ďalšiu nadnárodnú koordináciu v 
špecifických oblastiach dopravného sektoru 
a budú sa vykonávať vždy, keď to bude 
vhodné.

námornú technológiu, Vodík a palivové 
články) vypracovali dlhodobé predstavy 
a strategické výskumné agendy (Strategic 
Research Agendas – SRA), ktoré 
predstavujú užitočné vstupy pre definovanie 
tejto témy a dopĺňajú potreby tvorcov 
politiky a očakávania spoločnosti. Vybrané 
aspekty SRA môžu odôvodniť vytvorenie 
Spoločných technologických iniciatív.
Aktivity ERA-NET poskytujú možnosť 
uľahčiť ďalšiu nadnárodnú koordináciu 
v špecifických oblastiach dopravného 
sektoru a budú sa vykonávať vždy, keď to 
bude vhodné.

Odôvodnenie

Európa by si mala udržať vedúce postavenie v oblasti výskumu námornej technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Príloha I oddiel 7 Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) Prístup odsek 5

Existujúce politické požiadavky, ako aj 
vývoj, hodnotenie a realizácia novej politiky 
(napr. námornej politiky) sa bude riešiť v 
rámci rozličných línií činností. Táto práca 
bude zahŕňať štúdie, modely a nástroje, 
ktoré sa zaoberajú strategickým 
monitorovaním a prognostikou a spájajú v 
sebe poznatky súvisiace s hlavnými 
ekonomickými, sociálnymi, bezpečnostnými 
a environmentálnymi problémami dopravy.
Činnosti podporujúce prierezové tematické 
otázky budú zamerané na špecifiká dopravy, 
napr. na bezpečnostné aspekty ako podstatná 
požiadavka v rámci dopravných systémov;
využívanie alternatívnych energetických 
zdrojov v dopravných aplikáciách; a
monitorovanie environmentálnych účinkov 
dopravy, vrátane klimatických zmien.

Existujúce politické požiadavky, ako aj 
vývoj, hodnotenie a realizácia novej politiky 
(napr. námornej politiky) sa bude riešiť 
v rámci rozličných línií činností. Táto práca 
bude zahŕňať štúdie, modely a nástroje, 
ktoré sa zaoberajú strategickým 
monitorovaním a prognostikou a spájajú 
v sebe poznatky súvisiace s hlavnými 
ekonomickými, sociálnymi, bezpečnostnými 
a environmentálnymi problémami dopravy.
Činnosti podporujúce prierezové tematické 
otázky budú zamerané na špecifiká dopravy, 
napr. na bezpečnostné aspekty ako podstatná 
požiadavka v rámci dopravných systémov;
využívanie alternatívnych energetických 
zdrojov v dopravných aplikáciách;
monitorovanie environmentálnych účinkov 
dopravy, vrátane klimatických zmien a 
opatrenia na zmierňovanie nepriaznivých 
účinkov spôsobených trvalými 
geografickými prekážkami.
Environmentálny výskum by sa mal 
zaoberať spôsobmi zamedzovania, 
obmedzovania a optimalizácie dopravy a 
mal by zahŕňať zvyšovanie efektívnosti 
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dopravy.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vychádza zo znenia navrhnutého spravodajcom 
výboru požiadaného o stanovisko, naznačuje, že opatrenia vykonávané v oblasti spolupráce 
by mali zmierňovať nepriaznivé účinky, ktoré sú spôsobené trvalými geografickými 
prekážkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Príloha I oddiel 7 Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) Činnosti, podnázov Vzdušná a letecká 

doprava

Vzdušná a letecká doprava Vzdušná a trvalo udržateľná letecká 
doprava

Odôvodnenie

V súlade s článkom 2 Zmluvy o založení ES a závermi Európskej rady v Göteborgu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Príloha I oddiel 7 Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) Činnosti, podnázov Vzdušná a letecká 

doprava odsek 4

Zavedenie kvantitatívnych prvkov do volieb 
cestujúcich a flexibility harmonogramov za 
súčasného dosiahnutia päťnásobnej redukcie 
miery nehôd. Nové technológie poskytnú 
širšie možnosti voľby pri výbere 
konfigurácií lietadiel a motorov, počnúc 
veľkými až po malé stroje, so zvýšenou 
úrovňou automatizácie všetkých prvkov 
systému, vrátane pilotovania. Pozornosť sa 
bude venovať aj zlepšeniu pohodlia 
cestujúcich, spokojnosti a nových služieb a 
aktívnym a pasívnym bezpečnostným 
opatreniam s osobitným dôrazom na ľudský 
prvok. Výskum bude zahŕňať prispôsobenie 
letísk a operácií leteckej dopravy rozličným 
typom strojov a ich 24-hodinovému 
využívaniu s prijateľnou úrovňou hluku.

Zavedenie kvantitatívnych prvkov do volieb 
cestujúcich a flexibility harmonogramov za 
súčasného dosiahnutia päťnásobnej redukcie 
miery nehôd. Nové technológie poskytnú 
širšie možnosti voľby pri výbere 
konfigurácií lietadiel a motorov, počnúc 
veľkými až po malé stroje, so zvýšenou 
úrovňou automatizácie všetkých prvkov 
systému, vrátane pilotovania a zabezpečia 
interoperabilitu vnútroštátnych 
informačných a rezervačných systémov z 
hľadiska dopravcov a spôsobov dopravy v 
celoeurópskom meradle. Pozornosť sa bude 
venovať aj zlepšeniu pohodlia cestujúcich, 
spokojnosti a nových služieb a aktívnym 
a pasívnym bezpečnostným opatreniam 
s osobitným dôrazom na ľudský prvok.
Výskum bude zahŕňať prispôsobenie letísk 
a operácií leteckej dopravy rozličným 
geografickým podmienkam a typom strojov 
a ich 24-hodinovému využívaniu 
s prijateľnou úrovňou hluku.
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Odôvodnenie

Lepšia integrácia rezervačných systémov zvýši nielen spokojnosť zákazníkov, ale aj 
efektívnosť systému ako celku vo všetkých geografických podmienkach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Príloha I oddiel 7 Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) Činnosti, podnázov Vzdušná a letecká 

doprava odsek 5

Zvýšenie hospodárnosti: Podpora 
konkurencieschopného zásobovacieho 
reťazca schopného znížiť na polovicu dobu 
preniknutia na trh a zredukovať prevádzkové 
náklady a náklady na vývoj výrobku, v 
dôsledku čoho bude doprava pre cestujúcich 
finančne prijateľnejšia. Výskum sa sústredí 
na zdokonalenie celého obchodného 
procesu, od návrhu koncepcie až po vývoj
výrobku, výrobné a servisné operácie, 
vrátane začlenenia zásobovacieho reťazca.
Bude zahŕňať rozšírené možnosti simulácie a 
automatizácie, technológie a metódy na 
výrobu lietadiel s takmer nulovou údržbou, 
ako aj hospodárne riadenie prevádzky 
lietadiel, letísk a leteckej dopravy.

Zvýšenie hospodárnosti: Podpora 
konkurencieschopného zásobovacieho 
reťazca schopného znížiť na polovicu dobu 
preniknutia na trh a zredukovať prevádzkové 
náklady a náklady na vývoj výrobku, 
napríklad využívaním výsledkov projektu 
SMMART - Systému mobilnej údržby 
dostupnej v reálnom čase, v dôsledku čoho 
bude doprava pre cestujúcich finančne 
prijateľnejšia. Výskum sa sústredí na 
zdokonalenie celého obchodného procesu, 
od návrhu koncepcie až po vývoj výrobku, 
výrobné a servisné operácie, vrátane 
začlenenia zásobovacieho reťazca. Bude 
zahŕňať rozšírené možnosti simulácie 
a automatizácie, technológie a metódy na 
výrobu lietadiel s takmer nulovou údržbou, 
ako aj hospodárne riadenie prevádzky 
lietadiel, letísk a leteckej dopravy.

Odôvodnenie

Je snaha zužitkovať potenciálne úspešné výsledky 6. rámcového programu, ktorého súčasťou 
je SMMART - Systém mobilnej údržby dostupnej v reálnom čase. Cieľom výskumu v rámci 
projektu SMMART je zefektívniť a skrátiť dodávateľský reťazec náhradných dielov v leteckom 
priemysle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha I oddiel 7 Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) Činnosti, podnázov Vzdušná a letecká 

doprava odsek 6

Ochrana leteckých dopravných prostriedkov 
a pasažierov: Prevencia nepriateľských akcií 
akéhokoľvek druhu, ktoré majú za cieľ 
spôsobiť cestujúcim alebo obyvateľom 
poranenia, straty, škody alebo iné ujmy v 
dôsledku zneužitia lietadla. Výskum bude 
zameraný na príslušné prvky systému 

Ochrana leteckých dopravných prostriedkov 
a pasažierov: Prevencia nepriateľských akcií 
akéhokoľvek druhu, ktoré majú za cieľ 
spôsobiť cestujúcim alebo obyvateľom 
poranenia, straty, škody alebo iné ujmy 
v dôsledku zneužitia lietadla. Výskum bude 
zameraný na príslušné prvky systému 
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leteckej dopravy, vrátane bezpečnostných 
opatrení v kabíne a dizajnu kokpitu, 
automatického ovládania a pristávania v 
prípade neoprávneného použitia lietadla, 
ochrany pred vonkajšími útokmi, ako aj 
bezpečnostných aspektov vzdušného 
priestoru a prevádzky letísk.

leteckej dopravy, vrátane bezpečnostných 
opatrení v kabíne a dizajnu kokpitu, 
automatického ovládania a pristávania 
v prípade neoprávneného použitia lietadla, 
ochrany pred vonkajšími útokmi, ako aj 
bezpečnostných aspektov vzdušného 
priestoru a prevádzky letísk a aspektov 
týkajúcich sa fyzických prekážok alebo 
nepriaznivých poveternostných podmienok.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zahrnúť do rozsahu pôsobnosti 
budúceho výskumu čo najviac oblastí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha I oddiel 7 Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) Činnosti, podnázov Vzdušná a letecká 

doprava odsek 7

Letecká doprava budúcnosti: Prieskum 
radikálnejších, environmentálne účinnejších 
a modernejších technológií, ktoré by mohli 
uľahčiť postupné zmeny požadované v 
leteckej doprave v druhej polovici tohto 
storočia a neskôr. Výskum sa bude zaoberať 
takými aspektmi, ako sú nové koncepcie 
pohonu a zdvihu, nové nápady súvisiace s
vnútorným priestorom lietajúcich strojov, 
nové koncepcie letísk, nové metódy riadenia 
a ovládania lietadiel, alternatívne koncepcie
prevádzkovania systémov leteckej dopravy a 
ich začlenenie do iných dopravných 
režimov.

Letecká doprava budúcnosti: Prieskum 
radikálnejších, environmentálne účinnejších 
a modernejších technológií, ktoré by mohli 
uľahčiť postupné zmeny požadované 
v leteckej doprave v druhej polovici tohto 
storočia a neskôr. Výskum sa bude zaoberať 
takými aspektmi, ako sú nové koncepcie 
pohonu a zdvihu, nové dizajny vnútorného 
priestoru lietajúcich strojov, nové koncepcie 
letísk, nové metódy riadenia a ovládania 
lietadiel, alternatívne spôsoby
prevádzkovania systémov leteckej dopravy 
a ich začlenenie do iných dopravných 
režimov a nové riešenia zamerané na 
minimalizáciu účinkov nepriaznivých 
geografických prekážok.

Odôvodnenie

Letecká doprava budúcnosti musí ponúknuť nové spôsoby minimalizácie účinkov trvalých 
geografických prekážok, ktoré sa vyskytujú v regiónoch alebo krajinách, kde sa táto doprava 
bude využívať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Príloha I oddiel 7 Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) Činnosti, podnázov Pozemná doprava

Pozemná doprava (železničná, cestná 
a vodná)

Trvalo udržateľná pozemná doprava 
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(železničná, cestná a vodná)

Odôvodnenie

Názov by mal, podobne ako v 6. rámcovom programe, obsahovať slová „trvalo udržateľná“, 
keďže čl. 6 zmluvy zavádza povinnosť začleniť trvalo udržateľný rozvoj napr. do sektorov 
výskumu a dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Príloha I oddiel 7 Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) Činnosti podnázov Pozemná doprava 

(železničná, cestná a vodná) odsek 1

Ekologickejšia pozemná doprava: Vývoj 
technológií a vedomostí súvisiacich s 
redukciou znečistenia (vzduchu, vody a 
pôdy) a s takými ekologickými účinkami, 
ako sú klimatické zmeny, zdravie, 
biologická diverzita a hluk. Výskum zlepší 
čistotu a energetickú účinnosť elektrických 
vlakov a podporí využívanie alternatívnych 
palív, vrátane vodíka a palivových článkov.
Príslušné činnosti sa budú týkať 
infraštruktúry, vozidiel, plavidiel a 
technológií komponentov, vrátane 
optimalizácie celého systému. Výskum 
vývoja špecifického pre dopravu bude 
zahŕňať výrobu, výstavbu, prevádzku, 
údržbu, opravu, inšpekciu, recykláciu, 
stratégie súvisiace s koncom životnosti a 
zásahy na mori v prípade nehody

Ekologickejšia pozemná doprava: Zlepšenie 
metodík na výpočet externých sociálnych a 
environmentálnych nákladov a vývoj 
technológií a vedomostí súvisiacich 
s redukciou znečistenia (vzduchu, vody 
a pôdy) a s takými ekologickými účinkami, 
ako sú klimatické zmeny, zdravie, 
biologická diverzita a hluk. Výskum zlepší 
čistotu a energetickú účinnosť elektrických 
vlakov a podporí využívanie alternatívnych 
palív, vrátane vodíka, palivových článkov a 
biomasy. Príslušné činnosti sa budú týkať 
infraštruktúry, vozidiel, plavidiel 
a technológií komponentov, vrátane 
optimalizácie celého systému. Výskum 
vývoja špecifického pre dopravu bude 
zahŕňať výrobu, výstavbu, prevádzku, 
údržbu, opravu, inšpekciu, recykláciu, 
stratégie súvisiace s koncom životnosti 
a zásahy na mori v prípade nehody. Výskum 
vytvorí základ pre cielený dizajn zameraný 
na riziká a tým aj pre väčšiu bezpečnosť a 
efektívnosť lodí a konštrukcií na voľnom 
mori, zlepší operabilitu a údržbu lodí a 
nájde nové systémy zaistenia bezpečných 
námorných operácií. Zároveň treba ďalej 
znižovať znečisťovanie životného 
prostredia, aby sa napriek očakávanému 
nárastu objemu lodnej dopravy dal 
zabezpečiť vývoj prijateľný z 
environmentálneho hľadiska.



PE 367.652v02-00 12/19 AD\603354SK.doc

SK

Odôvodnenie

Rozhodnutie o novej smernici o európskej diaľničnej nálepke 2 („Eurovignette 2“) obsahuje 
cieľ rozvíjať metodiky na výpočet externých environmentálnych a sociálnych nákladov. 
Biomasa sa považuje za možný zdroj alternatívnej energie pre najbližšiu budúcnosť a preto 
nemôže byť vylúčená z plánovaného výskumu v oblasti pohonu. Okrem toho treba do 
vytvárania ekologickejšej pozemnej dopravy zahrnúť námorný výskum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Príloha I oddiel 7 Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) Činnosti podnázov Pozemná doprava 

(železničná, cestná a vodná) odsek 2

Stimulácia prechodu na iný typ prepravy a 
boj proti dopravným zápcham v dopravných 
koridoroch : Vývoj a demonštrácia súvislej 
dopravy ľudí a tovaru „od dverí k dverám“, 
ako aj technológií na zabezpečenie účinnej 
intermodality, s prihliadnutím na 
konkurencieschopnosť železničnej dopravy.
Patria sem činnosti zaoberajúce sa 
interoperabilitou a prevádzkovou 
optimalizáciou miestnych, regionálnych, 
vnútroštátnych a európskych dopravných 
sietí, systémov a služieb a ich intermodálnou 
integráciou. Príslušné činnosti sa budú 
zameriavať na optimalizované využívanie 
infraštruktúry, vrátane terminálov a 
špecializovaných sietí, na zdokonaľovanie 
dopravy, dopravný a informačný 
manažment, na vylepšenú logistiku nákladov 
a intermodalitu prepravy cestujúcich. Budú 
sa vyvíjať inteligentné systémy, koncepcie a 
technológie nových vozidiel a plavidiel, 
vrátane operácií nakladania a vykladania.
Informácie potrebné na tvorbu politiky budú 
obsahovať tvorbu cien a fakturáciu v 
súvislosti s infraštruktúrou, hodnotenie 
opatrení európskej dopravnej politiky a 
politiku a projekty transeurópskych sietí.

Stimulácia prechodu na iný typ prepravy 
a boj proti dopravným zápcham 
v dopravných koridoroch: Vývoj 
a demonštrácia súvislej dopravy ľudí 
a tovaru „od dverí k dverám“, ako aj 
technológií na zabezpečenie účinnej 
intermodality, s prihliadnutím na 
konkurencieschopnosť železničnej dopravy.
Týmto sa myslí vývoj jednosystémového 
prístupu s rovnováhou medzi jednotlivými 
spôsobmi dopravy vrátane podpory 
železničnej, vnútrozemskej vodnej dopravy 
a námornej dopravy na krátke vzdialenosti 
ako alternatív k cestnej a leteckej doprave 
na krátke vzdialenosti, čo je aj cieľom 
programov Marco Polo. Patria sem činnosti 
zaoberajúce sa interoperabilitou 
a prevádzkovou optimalizáciou miestnych, 
regionálnych, vnútroštátnych a európskych 
dopravných sietí, systémov a služieb a ich 
intermodálnou integráciou a získavanie 
ďalších skúseností s Európskym systémom 
riadenia železničnej dopravy a jeho ďalší 
rozvoj. Príslušné činnosti sa budú 
zameriavať na optimalizované využívanie 
infraštruktúry, vrátane terminálov 
a špecializovaných sietí, na zdokonaľovanie 
dopravy, dopravný a informačný 
manažment, na vylepšenú logistiku nákladov 
a intermodalitu prepravy cestujúcich. Budú 
sa vyvíjať inteligentné systémy, koncepcie 
a technológie nových vozidiel a plavidiel, 
vrátane operácií nakladania a vykladania.
Informácie potrebné na tvorbu politiky budú 
obsahovať tvorbu cien a fakturáciu 
v súvislosti s infraštruktúrou, hodnotenie 
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opatrení európskej dopravnej politiky 
a politiku a projekty transeurópskych sietí.

Odôvodnenie

Jednosystémový prístup spočíva v tom, že doprava v určitej oblasti sa vníma ako jeden systém 
a potreby dopravy v danej oblasti možno napĺňať spôsobmi, ktoré najviac vyhovujú 
konkrétnym potrebám zákazníka, dodávateľa a životného prostredia. Výskum môže byť 
nápomocný pri vývoji technológií a užívateľských aplikácií s cieľom vytvoriť takýto prístup a 
tým podporovať ekologickú železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu a námornú dopravu na 
krátke vzdialenosti. Systém ERTMS je v rámci TEN-T dôležitý. Mal by sa preto rozvíjať ďalší 
sprievodný výskum v oblasti normalizácie, stabilizácie a nových skúseností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Príloha I oddiel 7 Doprava(vrátane vzdušnej dopravy) Činnosti, podnázov Pozemná doprava, 

odsek 3

Zabezpečovanie trvalo udržateľnej mestskej 
mobility: Sústredenie sa na mobilitu ľudí 
a tovaru prostredníctvom výskumu „vozidiel 
novej generácie“ a ich vstupu na trh, 
spojenie všetkých prvkov čistej, energeticky 
účinnej, bezpečnej a inteligentnej cestnej 
dopravy. Výskum nových koncepcií 
mobility, moderných organizačných 
systémov, systémov riadenia mobility 
a vysoko kvalitnej verejnej dopravy bude 
zameraný na zabezpečenie jej dostupnosti 
pre všetkých a na vysokú úroveň 
intermodálnej integrácie. Budú sa vyvíjať 
a testovať moderné stratégie čistej mestskej 
dopravy. Mimoriadna pozornosť sa bude 
venovať neznečisťujúcim spôsobom 
dopravy, riadeniu dopytu, racionalizácii 
súkromnej dopravy a informačným 
a komunikačným stratégiám, službám 
a infraštruktúram. Nástroje podporujúce 
vývoj a realizáciu dopravnej politiky budú 
zahŕňať plánovanie dopravy a využívania 
pôdy.

Zabezpečovanie trvalo udržateľnej mestskej 
mobility: Sústredenie sa na mobilitu ľudí 
a tovaru prostredníctvom výskumu „vozidiel 
novej generácie“ a ich vstupu na trh, 
spojenie všetkých prvkov čistej, energeticky 
účinnej, bezpečnej a inteligentnej cestnej 
dopravy. Výskum nových koncepcií
mobility, moderných organizačných 
systémov, systémov riadenia mobility 
a vysoko kvalitnej verejnej dopravy bude 
zameraný na zabezpečenie jej dostupnosti 
pre všetkých a na vysokú úroveň 
intermodálnej integrácie. Budú sa vyvíjať 
a testovať moderné stratégie čistej mestskej 
dopravy. Mimoriadna pozornosť sa bude 
venovať neznečisťujúcim spôsobom 
dopravy, riadeniu dopytu, racionalizácii 
súkromnej dopravy a informačným 
a komunikačným stratégiám, službám 
a infraštruktúram. Pozornosť sa sústredí aj 
na kvalitu mobility a spokojnosť 
užívateľov, najmä osôb so zníženou 
schopnosťou pohybu a osobitných skupín, 
ako sú starší ľudia a ženy. Nástroje 
podporujúce vývoj a realizáciu dopravnej 
politiky budú zahŕňať plánovanie dopravy 
a využívania pôdy.
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Odôvodnenie

Vzhľadom na súčasné demografické zmeny a nové potreby mobility európskej spoločnosti je 
dôležité predvídať, ako sa bude meniť vnímanie pozemnej dopravy jej užívateľmi (výhody, 
preferencie atď.) Hoci sa dostupnosti, predovšetkým pre osoby so zníženou schopnosťou 
pohybu, pripisuje čoraz väčší význam, je potrebné zintenzívniť výskum v tejto oblasti.
Osobitnú pozornosť možno venovať opatreniam, ktoré majú pozitívny vplyv aj na užívateľov 
iných spôsobov dopravy. Napríklad zníženie prahov a vyhradenie miesta v autobusoch pre 
invalidné vozíky sa ukazuje ako užitočné aj pre bežných užívateľov (ľahší prístup, získanie 
času na autobusových zastávkach, viacúčelové využitie priestoru).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Príloha I sekcia 7 Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) Činnosti, podnázov Pozemná doprava, 

odsek 5

Zvyšovanie konkurencieschopnosti:
Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
dopravného priemyslu, zabezpečovanie 
trvalo udržateľných, efektívnych a finančne 
dostupných dopravných služieb a vytváranie 
nových kvalifikácií a pracovných príležitostí 
prostredníctvom výskumu a vývoja.
Technológie pokročilých priemyselných 
procesov budú zahŕňať návrh, výrobu, 
montáž, výstavbu a údržbu a budú sa 
zameriavať na znižovanie nákladov počas 
životného cyklu a na skracovanie doby 
vývoja. Dôraz sa bude klásť na moderné 
koncepcie produktov a na zdokonalené 
dopravné služby zabezpečujúce vyššiu 
spokojnosť zákazníkov. Bude sa vyvíjať 
nová organizácia výroby, vrátane riadenia 
zásobovacieho reťazca a distribučných 
systémov.

Zvyšovanie konkurencieschopnosti:
Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
dopravného priemyslu, zabezpečovanie 
trvalo udržateľných, efektívnych a finančne 
dostupných dopravných služieb a vytváranie 
nových kvalifikácií a pracovných príležitostí 
prostredníctvom výskumu a vývoja.
Technológie pokročilých priemyselných 
procesov budú zahŕňať návrh, výrobu, 
montáž, výstavbu a údržbu a budú sa 
zameriavať na znižovanie nákladov počas 
životného cyklu a na skracovanie doby 
vývoja. Dôraz sa bude klásť na moderné 
koncepcie produktov a na zdokonalené 
dopravné služby zabezpečujúce vyššiu 
spokojnosť zákazníkov. Bude sa vyvíjať 
nová organizácia výroby, vrátane riadenia 
zásobovacieho reťazca a distribučných 
systémov. Výskum by sa mal zamerať aj na 
nové systémy na zvýšenie efektívnosti a 
zabezpečenie financovania 
transeurópskych sietí a ďalších európskych 
projektov pre mobilitu a dopravu, pričom 
podporí inovačné systémy pôžičiek a 
partnerstvá verejného a súkromného 
sektora (PPP) na európskej úrovni.
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Odôvodnenie

Vyššia konkurencieschopnosť sa dá dosiahnuť nielen v oblasti výroby a údržby vozidiel, ale aj 
v oblasti nových spôsobov financovania infraštruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Príloha I oddiel 7 Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) podnázov Podpora Európskeho 

globálneho satelitného navigačného systému (Galileo) odsek 2

Využívanie plného potenciálu: podpora rastu 
využívania služieb od otvoreného po 
komerčný prístup, bezpečnosť pomocou 
„vyhľadávania a záchrany“ a verejná 
regulovaná služba; aplikácie riadenia 
prepravy nákladov; využívanie vedľajších 
služieb; demonštrácie prínosu a účinnosti 
satelitnej navigácie.

Využívanie plného potenciálu: podpora rastu 
využívania služieb od otvoreného po 
komerčný prístup, najmä v regiónoch 
geograficky najvzdialenejších od 
európskeho kontinentu, bezpečnosť 
pomocou „vyhľadávania a záchrany“ 
a verejná regulovaná služba; aplikácie 
riadenia prepravy nákladov; využívanie 
vedľajších služieb; demonštrácie prínosu 
a účinnosti satelitnej navigácie.

Odôvodnenie

Využívanie európskeho globálneho satelitného navigačného systému Galileo v regiónoch 
geograficky najvzdialenejších od európskeho kontinentu bude kľúčovým prostriedkom na 
podporu rozvoja dopravného systému, ktorý bude schopný reagovať účinne na prekážky 
vyplývajúce z geografickej polohy určitých európskych regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Príloha I oddiel 7 Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) Činnosti, podnadpis Medzinárodná 

spolupráca

Medzinárodná spolupráca je v tejto oblasti 
dôležitým prvkom výskumu a technického 
vývoja a bude sa podporovať vo všetkých 
prípadoch, keď priemysel a tvorcovia 
politiky prejavia o ňu záujem. Širšie oblasti 
pre osobitné akcie budú v prípade existencie 
atraktívnych trhov (napr. globálny rozvoj 
obchodu a prepájacie siete a služby na 
kontinentálnej a interkontinentálnej úrovni);
možností prístupu a nadobúdania vedy a 
technológií, ktoré sú doplnkové vzhľadom 
na súčasné európske poznatky a ktoré 
poskytujú vzájomný prínos; a v prípadoch, 
keď Európa reaguje na globálne potreby 

Medzinárodná spolupráca je v tejto oblasti 
dôležitým prvkom výskumu a technického 
vývoja a bude sa podporovať vo všetkých 
prípadoch, keď priemysel a tvorcovia 
politiky prejavia o ňu záujem. Širšie oblasti 
pre osobitné akcie budú v prípade existencie 
atraktívnych trhov v blízkosti alebo ďalej od 
stredu Európy (napr. globálny rozvoj 
obchodu a prepájacie siete a služby na 
kontinentálnej a interkontinentálnej úrovni);
možností prístupu a nadobúdania vedy 
a technológií, ktoré sú doplnkové vzhľadom 
na súčasné európske poznatky a ktoré 
poskytujú vzájomný prínos; a v prípadoch, 
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(napr. klimatické zmeny) alebo prispieva k 
medzinárodným štandardom a globálnym 
systémom (napr. aplikovaná logistika a 
infraštruktúra satelitnej navigácie).

keď Európa reaguje na globálne potreby 
(napr. klimatické zmeny) alebo prispieva 
k medzinárodným štandardom a globálnym 
systémom (napr. aplikovaná logistika 
a infraštruktúra satelitnej navigácie).

Odôvodnenie

Jazykové objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Príloha I oddiel 7 Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) Činnosti Nové potreby a 

nepredvídateľné politické požiadavky odsek 1

V rámci iniciatív súvisiacich s novými 
potrebami sa bude podporovať výskum, 
ktorý reaguje na kritické udalosti a úlohy 
budúcich dopravných systémov, napr. nové 
koncepcie dopravy a vozidiel, automatizácia, 
mobilita alebo organizácia.

V rámci iniciatív súvisiacich s novými 
potrebami sa bude podporovať výskum, 
ktorý reaguje na kritické udalosti a úlohy 
budúcich dopravných systémov, napr. nové 
koncepcie dopravy a vozidiel, automatizácia, 
mobilita alebo organizácia alebo koncepcia 
inovačnej, trvalo udržateľnej európskej 
logistiky, ktorá bude pôsobiť ako 
katalyzátor rastu a súdržnosti.

Odôvodnenie

Počítať s podporou, ktorú Komisia v blízkej budúcnosti poskytne logistike vzhľadom na to, že 
je potrebné zlepšiť a zvýšiť európsku kapacitu v tomto odvetví s rozhodujúcou úlohou pri 
racionalizácii dopravy, využívaní energie a zmierňovaní negatívneho vplyvu na životné 
prostredie za súčasného zabezpečovania územnej súdržnosti a konkurencieschopnej služby 
pre užívateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Príloha I sekcia 7 Doprava (vrátane vzdušnej dopravy)  Činnosti, podnázov Cestovný ruch 

(nové)

Cestovný ruch
Výskum vplyvu cestovného ruchu na 
dopravu a vplyvu čistej a efektívnej dopravy 
na trvalo udržateľný rozvoj cestovného 
ruchu; rozvoj trvalo udržateľného 
cestovného ruchu bez nadmerného rastu 
dopravy; inovačné koncepcie na využitie 
dopravy v oblasti cestovného ruchu vrátane 
elektronických rezervácií a integrovaného 
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predaja cestovných lístkov.

Odôvodnenie

Pretože cestovný ruch a doprava spolu úzko súvisia, mali by sa začať skúmať prepojenia 
medzi týmito dvoma sektormi. Inovačné riešenia ako elektronické rezervácie a integrovaný 
predaj cestovných lístkov by mohli byť pre trh cestovného ruchu mimoriadne dôležité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Príloha II 9. riadok

Doprava (vrátane vzdušnej dopravy) Doprava (vrátane vzdušnej dopravy a 
námornej technológie)

Odôvodnenie

Európa by si mala udržať vedúce postavenie v oblasti výskumu námornej technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Legislatívny finančný výkaz Oddiel 3.1 Rozpočtové položky

02 04 01 Vesmír; 02 04 02 Prípravná 
činnosť na zvýšenie úrovne európskeho 
výskumu v oblasti bezpečnosti; 08 02 01 
Genomika a biotechnológia pre zdravie; 08 
05 01 Kvalita a bezpečnosť potravín; 09 04 
01 Technológie informačnej spoločnosti; 08 
03 01 nanotechnológie, inteligentné 
materiály, nové výrobné postupy a 
zariadenia; 08 06 01 01 Systémy trvalo 
udržateľnej energie; 06 06 02 01 Systémy 
trvalo udržateľnej energie; 08 06 01 03 
Globálne zmeny a ekosystémy; 08 04 01 
Aeronautika; 08 06 01 02 Trvalo udržateľná 
pozemná doprava; 06 06 01 Aeronautika a 
vesmír; 06 06 02 02 Trvalo udržateľná 
pozemná doprava; 08 07 01 Občania a 
riadenie vo vedomostnej spoločnosti; 08 08 
01 01 – 06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 –
Podporné politiky a predpoklad vedeckých a 
technických potrieb

02 04 01 Vesmír; 02 04 02 Prípravná 
činnosť na zvýšenie úrovne európskeho 
výskumu v oblasti bezpečnosti; 08 02 01 
Genomika a biotechnológia pre zdravie; 08 
05 01 Kvalita a bezpečnosť potravín; 09 04 
01 Technológie informačnej spoločnosti; 08 
03 01 nanotechnológie, inteligentné 
materiály, nové výrobné postupy 
a zariadenia; 08 06 01 01 Systémy trvalo 
udržateľnej energie; 06 06 02 01 Systémy 
trvalo udržateľnej energie; 08 06 01 03 
Globálne zmeny a ekosystémy; 08 04 01 
Aeronautika; 08 06 01 02 Trvalo udržateľná 
pozemná doprava; 06 06 01 Aeronautika 
a vesmír; 06 06 02 02 Trvalo udržateľná 
pozemná doprava; 06 03 01 TEN-T (len 
Galileo, „druhá špecifická činnosť“); 08 07 
01 Občania a riadenie vo vedomostnej 
spoločnosti; 08 08 01 01 – 06 06 03 – 09 04 
02 – 11 05 01 – Podporné politiky 
a predpoklad vedeckých a technických 
potrieb
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Odôvodnenie

Úprava, ktorej cieľom je zohľadniť rozhodnutie Rady o novom finančnom výhľade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Legislatívny finančný výkaz Oddiel 5.3 bod 7

(7) doprava (vrátane vzdušnej dopravy), (7) doprava (vrátane vzdušnej dopravy a 
námornej technológie), najmä Galileo, 
SESAR a ERTMS

Odôvodnenie

V prípade programov Galileo, SESAR a ERTMS: úprava, ktorej cieľom je zohľadniť 
rozhodnutie Rady o novom finančnom výhľade.
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