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SHORT JUSTIFICATION

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.

Based on the opinion adopted on 11 October by the TRAN committee, your draftsman 
proposes therefore 11 amendments, reflecting its main elements.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 2, odstavek 1, točka (g)

(g) Promet (vključno z aeronavtiko); (g) Promet (vključno z aeronavtiko in 
pomorsko tehnologijo), zlasti Galileo, 
SESAR in ERTMS *;
_____________________
* Galileo je  program za evropsko satelitsko 
navigacijo, SESAR  je raziskovalni program za 

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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evropsko enotno nebo na področju vodenja zračnega 
prometa in ERTMS je evropski sistem za vodenje 
železniškega prometa.

Obrazložitev

Evropa bi morala ohraniti vodilno vlogo pri raziskavah na področju pomorske tehnologije. 
Za Galileo, SESAR in ERTMS: sprememba upošteva odločbo Sveta o novi finančni 
perspektivi.

Predlog spremembe 2
Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), naslov

Promet (vključno z aeronavtiko) Promet (vključno z aeronavtiko in pomorsko 
tehnologijo), zlasti Galileo, SESAR in 
ERTMS

Obrazložitev

Evropa bi morala ohraniti vodilno vlogo pri raziskavah na področju pomorske tehnologije. 
Za Galileo, SESAR in ERTMS: sprememba upošteva odločbo Sveta o novi finančni 
perspektivi.

Predlog spremembe 3
Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), Cilj

Ob upoštevanju okoljskih in naravnih virov 
razviti integrirane, na tehnološkem 
napredku osnovane, „bolj zelene“, 
„pametnejše“ in varnejše vseevropske 
prometne sisteme, ki bodo v korist 
državljanom in družbi; in zaščititi ter 
nadalje razvijati konkurenčnost in vodilni 
položaj, ki so si ga evropske industrije 
pridobile na svetovnem trgu.

Trajni razvoj konkurenčnih in potnikom 
prijaznih evropskih prometnih sistemov, ki 
bodo v korist evropskim državljanom in 
industrijam na svetovnem trgu. Tehnološki 
napredek, trajnostni razvoj, „bolj zeleni“, 
„pametnejši“, "cenejši, a boljši", varnejši
in bolj uporabnikom prijazni vseevropski in 
svetovni prometni in logistični sistemi so 
cilji sedmega okvirnega programa na 
področju prometnega in logističnega 
sektorja.

Obrazložitev

Prvi in najpomembnejši cilj je vzpostaviti konkurenčnost in nato raziskovalno ozadje kot 
sredstvo za podporo osrednjega cilja. Vključitev prijaznosti do uporabnika je v skladu z 
duhom predloga Komisije. Z upoštevanjem globalnih odnosov EU na področju prometa in 
njenim razvojem prometnih sistemov je nujno potrebno omeniti nove in izboljšane logistične 
sisteme, ki bodo pomagali izboljšati mobilnost in hkrati zmanjšati vpliv na okolje.

Predlog spremembe 4
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Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), Pristop, odstavek 1

Evropski prometni sistem je bistven element 
evropske gospodarske in družbene blaginje. 
Igra ključno vlogo v prevozu oseb in blaga 
v lokalnem, regionalnem, nacionalnem, 
evropskem in mednarodnem okviru. V 
okviru te teme bodo obravnavani nekateri od 
trenutnih izzivov pri izboljšanju prispevkov 
prometnih sistemov k družbi in 
konkurenčnosti industrije v razširjeni EU, 
kakor je bilo ugotovljeno v Beli knjigi o 
prometu, ob istočasnem zmanjševanju 
negativnih vplivov in posledic prometa v 
zvezi z okoljem, porabo energije, varnostjo 
in javnim zdravjem.

Evropski in globalni prometni sistemi so
bistven element evropske gospodarske in 
družbene blaginje. Ne le, da poleg glavnih 
prometnih povezav s tretjimi državami 
obstaja tudi obsežen notranji promet med 
državami članicami, ampak so tudi 
evropska podjetja, zlasti iz sektorja 
zračnega in pomorskega prometa, vodilna 
na številnih področjih, celo pri prometu 
med tretjimi državami, bodisi v smislu 
prometnih storitev bodisi dobav sodobne 
opreme. V okviru te teme bodo obravnavani 
nekateri od trenutnih izzivov pri izboljšanju 
prispevkov prometnih sistemov k družbi in 
konkurenčnosti industrije v razširjeni EU, 
kakor je bilo ugotovljeno v Beli knjigi o 
prometu, ob istočasnem zmanjševanju 
negativnih vplivov in posledic prometa v 
zvezi z okoljem, porabo energije, varnostjo 
in javnim zdravjem. Iz razdelitve proračuna 
za prometne raziskave bo razviden 
gospodarski pomen različnih načinov 
prevoza.

Obrazložitev

Evropski prometni sektor je treba gledati v svetovnem okviru. Ker je nadalje delež 
površinskega prometa v gospodarskem smislu mnogo večji od deleža zračnega prometa, bi 
moralo biti to razvidno iz razdelitve proračunskih sredstev in raziskovalnih agend. Komisija 
sama navaja v splošnem predlogu za sedmi okvirni program KOM(2005)0043, da površinski 
promet ustvari 11 % BDP EU in zaposluje 16 milijonov ljudi, zračni promet pa ustvari le 2,6 
% BDP in zaposluje 3,1 milijona ljudi.

Predlog spremembe 5
Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), Pristop, odstavek 3

Različne tehnološke platforme, 
vzpostavljene na tem področju (ACARE za 
aeronavtiko in zračni promet, ERRAC za 
železniški promet, ERTRAC za cestni 
promet, WATERBORNE za vodni promet, 
vodik in gorivne celice), so izdelale 
dolgoročne vizije in agende strateškega 
raziskovanja (SRA), ki koristno prispevajo k 

Različne tehnološke platforme, 
vzpostavljene na tem področju (ACARE za 
aeronavtiko in zračni promet, ERRAC za 
železniški promet, ERTRAC za cestni 
promet, WATERBORNE za vodni promet 
in pomorsko tehnologijo, vodik in gorivne 
celice), so izdelale dolgoročne vizije in 
agende strateškega raziskovanja (SRA), ki 
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opredelitvi te teme in dopolnjujejo potrebe 
oblikovalcev politike ter pričakovanja 
družbe. Z izbranimi vidiki agend strateškega 
raziskovanja je mogoče upravičiti 
vzpostavitev skupnih tehnoloških pobud. 
Dejavnosti v okviru sheme ERA-NET 
nudijo priložnost za lajšanje nadaljnjega 
nadnacionalnega usklajevanja med 
posebnimi temami znotraj prometnega 
sektorja in se bodo po potrebi nadaljevale.

koristno prispevajo k opredelitvi te teme in 
dopolnjujejo potrebe oblikovalcev politike 
ter pričakovanja družbe. Z izbranimi vidiki 
agend strateškega raziskovanja je mogoče 
upravičiti vzpostavitev skupnih tehnoloških 
pobud. Dejavnosti v okviru sheme ERA-
NET nudijo priložnost za lajšanje 
nadaljnjega nadnacionalnega usklajevanja 
med posebnimi temami znotraj prometnega 
sektorja in se bodo po potrebi nadaljevale.

Obrazložitev

Evropa bi morala ohraniti vodilno vlogo pri raziskavah na področju pomorske tehnologije.

Predlog spremembe 6
Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), Pristop, odstavek 5

Obstoječe politične potrebe ter tudi razvoj, 
ocena in izvajanje novih politik (na primer 
pomorske politike) se bodo obravnavali v 
okviru različnih dejavnosti. Delo bo 
vključevalo študije, modele in orodja, ki se 
ukvarjajo s strateškim spremljanjem in 
napovedovanjem ter vključujejo znanje, 
povezano z glavnimi gospodarskimi, 
družbenimi, varnostnimi in okoljskimi 
problemi prometa. Dejavnosti, ki podpirajo 
medsektorska tematska področja, bodo 
usmerjene na posebne značilnosti prometa, 
na primer varnostne vidike, ki so notranja 
zahteva prometnega sistema; uporabo 
alternativnih virov energije v prometnih 
aplikacijah; in spremljanje vplivov prometa 
na okolje, vključno s podnebnimi 
spremembami.

Obstoječe politične potrebe ter tudi razvoj, 
ocena in izvajanje novih politik (na primer 
pomorske politike) se bodo obravnavali v 
okviru različnih dejavnosti. Delo bo 
vključevalo študije, modele in orodja, ki se 
ukvarjajo s strateškim spremljanjem in 
napovedovanjem ter vključujejo znanje, 
povezano z glavnimi gospodarskimi, 
družbenimi, varnostnimi in okoljskimi 
problemi prometa. Dejavnosti, ki podpirajo 
medsektorska tematska področja, bodo 
usmerjene na posebne značilnosti prometa, 
na primer varnostne vidike, ki so notranja 
zahteva prometnega sistema; uporabo 
alternativnih virov energije v prometnih 
aplikacijah; spremljanje vplivov prometa na 
okolje, vključno s podnebnimi 
spremembami, in ukrepi za zmanjšanje 
škodljivih vplivov, ki izhajajo iz trajnih 
geografskih omejitev. Okoljske raziskave 
morajo vključevati načine izogibanja, 
zmanjševanja in optimizacije prometa.
Okoljske raziskave morajo vključevati 
povečevanje učinkovitosti prometa.

Obrazložitev

Na podlagi besedila, ki ga je predlagal pripravljavec mnenja, ta predlog spremembe 
predlaga, da morajo biti ukrepi, ki jih je treba izvesti pod naslovom o sodelovanju, takšni, da 
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bodo zmanjšali škodljive vplive, ki izhajajo iz trajnih geografskih omejitev.

Predlog spremembe 7
Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), Dejavnosti, podnaslov Aeronavtika in 

zračni promet

Aeronavtika in zračni promet Aeronavtika in trajnosten zračni promet

Obrazložitev

V skladu s členom 2 Pogodbe o Evropski skupnosti in Evropskim svetom v Göteborgu.

Predlog spremembe 8
Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), Dejavnosti, podnaslov Aeronavtika in 

zračni promet, odstavek 4

Dosežen bo velik napredek glede možnosti 
izbire, ki jo imajo potniki, in prožnega reda 
letenja, ob doseganju petkratnega 
zmanjšanja števila nesreč. Nove tehnologije 
bodo omogočile večjo izbiro konfiguracij
zrakoplovov/motorjev, od večjih do manjših, 
in večjo raven avtomatizacije v vseh 
elementih sistema, vključno s pilotiranjem. 
Poudarek bo tudi na povečanju udobja 
potnikov, dobrem počutju in novih storitvah 
ter aktivnih in pasivnih varnostnih ukrepih, s 
posebnim poudarkom na človeškem 
dejavniku. Raziskave bodo vključevale 
prilagajanje obratovanja letališč in 
postopkov v zračnem prometu različnim 
tipom plovil ter 24-urni uporabi pri v 
Skupnosti sprejemljivih ravneh hrupa.

Dosežen bo velik napredek glede možnosti 
izbire, ki jo imajo potniki, in prožnega reda 
letenja, ob doseganju petkratnega 
zmanjšanja števila nesreč. Nove tehnologije 
bodo omogočile večjo izbiro konfiguracij 
zrakoplovov/motorjev, od večjih do manjših, 
in večjo raven avtomatizacije v vseh 
elementih sistema, vključno s pilotiranjem, 
ter zagotovile interoperabilne nacionalne 
informacijske sisteme in sisteme rezervacij 
med prevozniki in načini prevoza na 
vseevropski ravni. Poudarek bo tudi na 
povečanju udobja potnikov, dobrem počutju 
in novih storitvah ter aktivnih in pasivnih 
varnostnih ukrepih, s posebnim poudarkom 
na človeškem dejavniku. Raziskave bodo 
vključevale prilagajanje obratovanja letališč 
in postopkov v zračnem prometu različnim 
geografskim pogojem in tipom plovil ter 24-
urni uporabi pri v Skupnosti sprejemljivih 
ravneh hrupa.

Obrazložitev

Boljše vključevanje sistemov rezervacij ne povečuje le zadovoljstva uporabnikov, ampak tudi 
učinkovitost sistema kot celote v vseh geografskih pogojih.
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Predlog spremembe 9
Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), Dejavnosti, podnaslov Aeronavtika in 

zračni promet, odstavek 5

Povečanje gospodarnosti: Spodbujanje 
konkurenčne dobavne verige, ki lahko za 
polovico zmanjša čas trženja ter zmanjša
stroške razvoja proizvoda in obratovalne 
stroške, kar bi imelo za posledico promet, 
dostopnejši za potnike. Raziskave se bodo 
usmerile na izboljšanje celotnega 
poslovnega procesa, od zasnove konstrukcije 
do razvoja proizvoda, proizvodnih 
postopkov in postopkov v prometu, vključno 
z vključitvijo dobavne verige. Vključevale 
bodo izboljšane zmogljivosti za simulacijo 
in avtomatizacijo, tehnologije in metode za 
izgradnjo zrakoplovov, ki ne potrebujejo 
vzdrževanja, kot tudi poenostavitev 
obratovanja zrakoplovov in letališč ter 
vodenja prometa.

Povečanje gospodarnosti: Spodbujanje 
konkurenčne dobavne verige, ki lahko za 
polovico zmanjša čas trženja ter zmanjša 
stroške razvoja proizvoda in obratovalne 
stroške, na primer z uporabo sistema za 
mobilno upravljanje, dostopno v dejanskem 
času (SMMART), kar bi imelo za posledico 
promet, dostopnejši za potnike. Raziskave se 
bodo usmerile na izboljšanje celotnega 
poslovnega procesa, od zasnove konstrukcije 
do razvoja proizvoda, proizvodnih 
postopkov in postopkov v prometu, vključno 
z vključitvijo dobavne verige. Vključevale 
bodo izboljšane zmogljivosti za simulacijo 
in avtomatizacijo, tehnologije in metode za 
izgradnjo zrakoplovov, ki ne potrebujejo 
vzdrževanja, kot tudi poenostavitev 
obratovanja zrakoplovov in letališč ter 
vodenja prometa.

Obrazložitev

Potencialni dosežki 6. okvirnega programa, katerega del je SMMART – sistem za mobilno 
upravljanje, dostopen v dejanskem času – naj bi prinesli določene koristi. Cilj raziskave 
SMMART je narediti dobavno verigo za rezervne dele v letalski industriji učinkovitejšo in 
krajšo.

Predlog spremembe 10
Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), Dejavnosti, podnaslov Aeronavtika in 

zračni promet, odstavek 6

Zaščita plovil in potnikov: Preprečevanje 
vseh vrst sovražnega ravnanja, ki bi 
potnikom ali državljanom povzročilo telesne 
poškodbe, izgubo, materialno škodo ali 
motnje zaradi vplivov zlorabe zrakoplova. 
Raziskave se bodo usmerile na ustrezne 
elemente zračnega prometa, vključno z 
varnostnimi ukrepi pri načrtovanju kabin in 
pilotskih kabin, avtomatskim nadzorom in 
pristankom v primeru nepooblaščene rabe 

Zaščita plovil in potnikov: Preprečevanje 
vseh vrst sovražnega ravnanja, ki bi 
potnikom ali državljanom povzročilo telesne 
poškodbe, izgubo, materialno škodo ali 
motnje zaradi vplivov zlorabe zrakoplova. 
Raziskave se bodo usmerile na ustrezne 
elemente zračnega prometa, vključno z 
varnostnimi ukrepi pri načrtovanju kabin in 
pilotskih kabin, avtomatskim nadzorom in 
pristankom v primeru nepooblaščene rabe 
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zrakoplova, zaščito pred zunanjimi napadi 
ter tudi varnostnimi vidiki upravljanja 
zračnega prostora in obratovanja letališča.

zrakoplova, zaščito pred zunanjimi napadi 
ter tudi varnostnimi vidiki upravljanja 
zračnega prostora in obratovanja letališča in 
vidiki, povezanimi s fizičnimi omejitvami ali 
neugodnimi vremenskimi razmerami.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se v bodoče raziskave vključi čim več področij.

Predlog spremembe 11
Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), Dejavnosti, podnaslov Aeronavtika in 

zračni promet, odstavek 7

Pionirstvo zračnega prometa prihodnosti: 
Raziskovanje korenitejših, okoljsko 
učinkovitejših in inovativnih tehnologij, ki 
bodo olajšale pospešitev postopkov, 
potrebno za zračni promet v drugi polovici 
tega stoletja in naprej. Raziskave se bodo 
ukvarjale z vidiki, kot so novi koncepti 
pogonske moči in dviganja, nove zamisli 
glede notranjosti zračnih plovil, novi 
koncepti letališč, nove metode za usmerjanje 
in nadzor nad zrakoplovi, alternativni 
koncepti delovanja sistema zračnega 
prometa in njegovo vključevanje v druge 
načine prevoza.

Pionirstvo zračnega prometa prihodnosti: 
Raziskovanje korenitejših, okoljsko 
učinkovitejših in inovativnih tehnologij, ki 
bodo olajšale pospešitev postopkov, 
potrebno za zračni promet v drugi polovici 
tega stoletja in naprej. Raziskave se bodo 
ukvarjale z vidiki, kot so novi koncepti 
pogonske moči in dviganja, novi dizajni 
notranjosti zračnih plovil, novi koncepti 
letališč, nove metode za usmerjanje in 
nadzor nad zrakoplovi, alternativni načini
delovanja sistema zračnega prometa in 
njegovo vključevanje v druge načine 
prevoza ter nove ideje, katerih namen je 
čim večje zmanjševanje učinkov škodljivih 
geografskih omejitev.

Obrazložitev

Zračni promet mora v prihodnosti ponuditi nove načine za čim večje zmanjševanje vplivov, ki 
izhajajo iz trajnih geografskih omejitev, obstoječih v regijah ali deželah, kjer bo potekal 
takšen promet.

Predlog spremembe 12
Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), Dejavnosti, podnaslov Površinski 

promet

Površinski promet (železniški, cestni in 
vodni)

Trajnostni površinski promet (železniški, 
cestni in vodni)

Obrazložitev

Naslov bi moral vsebovati besedo "trajnosten", podobno kot v šestem okvirnem programu, saj 
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člen 6 Pogodbe zavezuje k vključevanju trajnostnega razvoja v t.i. raziskovalni in prometni 
sektor.

Amend ment 13
Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), Dejavnosti, podnaslov Površinski 

promet (železniški, cestni in vodni), odstavek 1

Okolju prijaznejši površinski promet: Razvoj 
tehnologij in znanja za zmanjšanje 
onesnaževanja (zraka, vode in tal) ter vpliva 
na okolje, kot so podnebne spremembe, 
zdravje, biološka raznovrstnost in hrup. 
Raziskave bodo izboljšale čistost in 
energetsko učinkovitost prenosa moči ter 
spodbujale uporabo alternativnih goriv, 
vključno z vodikom in gorivnimi celicami. 
Dejavnosti bodo vključevale tehnologije v 
zvezi z infrastrukturo, vozili, plovili in 
sestavnimi deli, vključno s splošno 
optimalizacijo sistema. Raziskave in razvoj, 
značilni za promet, bodo vključevali 
proizvodnjo, izgradnjo, postopke, 
vzdrževanje, popravila, inšpekcije, 
recikliranje, strategije za izrabljena prevozna 
sredstva in posege na morju v primeru 
nesreč.

Okolju prijaznejši površinski promet: 
Izboljšanje metodologij za izračun 
eksternih socialnih in okoljskih stroškov ter 
razvoj tehnologij in znanja za zmanjšanje 
onesnaževanja (zraka, vode in tal) ter vpliva 
na okolje, kot so podnebne spremembe, 
zdravje, biološka raznovrstnost in hrup. 
Raziskave bodo izboljšale čistost in 
energetsko učinkovitost prenosa moči ter 
spodbujale uporabo alternativnih goriv, 
vključno z vodikom, gorivnimi celicami in 
biomaso. Dejavnosti bodo vključevale 
tehnologije v zvezi z infrastrukturo, vozili, 
plovili in sestavnimi deli, vključno s splošno 
optimalizacijo sistema. Raziskave in razvoj, 
značilni za promet, bodo vključevali
proizvodnjo, izgradnjo, postopke, 
vzdrževanje, popravila, inšpekcije, 
recikliranje, strategije za izrabljena prevozna 
sredstva in posege na morju v primeru 
nesreč. Raziskave bodo ustvarile podlago za 
ciljno usmerjen oziroma s tveganjem 
povezan dizajn in tako doprinesle k večji 
varnosti in učinkovitosti na ladjah ter 
objektih in napravah na morju, izboljšale 
delovanje in vzdrževanje ladij ter opredelile 
nove sisteme za varovanje pomorskih 
operacij. Hkrati je treba nadaljevati z 
zmanjševanjem onesnaževanja okolja, da bi 
kljub pričakovanemu povečanju ladijskega 
prometa zagotovili raven razvoja, ki je 
sprejemljiva za okolje.

Obrazložitev

Sklep o novi t.i. direktivi o Eurovinjeti 2 vključuje cilj, da se razvijejo metodologije za izračun 
eksternih okoljskih in socialnih stroškov. Biomasa se obravnava kot eden od  možnih  
alternativnih virov energije v bližnji prihodnosti in je posledično ni mogoče izključiti iz 
načrtovanih raziskav na področju pogona. Obstaja tudi potreba po vključitvi pomorskega 
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raziskovanja v okolju prijaznejši površinski promet.

Predlog spremembe 14
Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), Dejavnosti, podnaslov Površinski

promet (železniški, cestni in vodni), odstavek 2

Spodbujanje modalnega razporejanja in 
razbremenitev prometnih koridorjev: Razvoj 
in predstavitev celostnega prevoza ljudi in 
blaga od vrat do vrat ter tehnologij za 
zagotovitev učinkovite intermodalnosti, tudi 
v kontekstu konkurenčnosti železniškega 
prometa. Sem spadajo dejavnosti, ki 
obravnavajo interoperabilnost in operativno 
optimalizacijo lokalnih, regionalnih, 
nacionalnih in evropskih prometnih omrežij, 
sistemov in storitev ter njihovega 
intermodalnega vključevanja. Dejavnosti 
bodo namenjene zagotovitvi optimalne 
uporabe infrastruktur, vključno s terminali in 
specializiranimi omrežji, izboljšanim 
upravljanjem s prevozom, prometom in 
informacijami, izboljšano logistiko 
tovornega prometa in intermodalnostjo 
potnikov. Razvijali se bodo inteligentni 
sistemi, novi koncepti vozil/plovil in 
tehnologije, vključno s postopki nakladanja 
in razkladanja. Znanje za oblikovanje 
politike bo vključevalo določanje cen in 
zaračunavanje infrastruktur, ocene ukrepov 
prometne politike EU ter politiko in projekte 
na področju vseevropskih omrežij.

Spodbujanje modalnega razporejanja in 
razbremenitev prometnih koridorjev: Razvoj 
in predstavitev celostnega prevoza ljudi in 
blaga od vrat do vrat ter tehnologij za 
zagotovitev učinkovite intermodalnosti, tudi 
v kontekstu konkurenčnosti železniškega 
prometa. To pomeni razvoj "enotnega 
sistemskega pristopa" z uravnoteženostjo 
po načinih prevoza, ki vključuje 
pospeševanje železniškega prometa in 
prometa po celinskih plovnih poteh ter 
pomorskega prometa na kratke razdalje kot 
alternative cestnemu prometu in zračnemu 
prometu na kratke razdalje, kar je tudi cilj 
programov Marco Polo. Sem spadajo 
dejavnosti, ki obravnavajo interoperabilnost 
in operativno optimalizacijo lokalnih, 
regionalnih, nacionalnih in evropskih 
prometnih omrežij, sistemov in storitev ter 
njihovega intermodalnega vključevanja in 
pridobivanje nadaljnjih izkušenj z 
Evropskim sistemom za vodenje 
železniškega prometa ter nadaljnji razvoj 
sistema. Dejavnosti bodo namenjene 
zagotovitvi optimalne uporabe infrastruktur, 
vključno s terminali in specializiranimi 
omrežji, izboljšanim upravljanjem s 
prevozom, prometom in informacijami, 
izboljšano logistiko tovornega prometa in 
intermodalnostjo potnikov. Razvijali se bodo 
inteligentni sistemi, novi koncepti 
vozil/plovil in tehnologije, vključno s 
postopki nakladanja in razkladanja. Znanje 
za oblikovanje politike bo vključevalo 
določanje cen in zaračunavanje infrastruktur, 
ocene ukrepov prometne politike EU ter 
politiko in projekte na področju 
vseevropskih omrežij.
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Obrazložitev

"Enotni sistemski pristop" pomeni, da se promet na nekem področju obravnava kot enoten 
sistem, prevozne potrebe na tem področju pa se zadovoljujejo s tistim načinom prevoza, ki 
najbolj ustreza posebnim potrebam uporabnikov, izvajalcev in okolja. Raziskovanje lahko 
prispeva k razvoju tehnologij in uporabniških aplikacij, s katerimi bo mogoče doseči tak 
pristop, in s tem k pospeševanju "zelenega" železniškega prometa, prometa po celinskih 
plovnih poteh in pomorskega prometa na kratke razdalje. Evropski sistem za vodenje 
železniškega prometa je pomemben v okviru vseevropskih telekomunikacijskih omrežij. 
Zagotoviti bi bilo treba nadaljnje spremljajoče raziskave na področju standardizacije, 
stabilizacije in novih izkušenj.

Predlog spremembe 15
Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), Dejavnosti, podnaslov Površinski 

promet, odstavek 3

Zagotavljanje trajnostne mobilnosti v 
mestih: Poudarek bo na mobilnosti ljudi in 
blaga s pomočjo raziskav „vozil naslednje 
generacije“, ki združujejo vse elemente 
čistega, energetsko učinkovitega, varnega in 
inteligentnega cestnega prometa, in njihove 
uveljavitve na trgu. Raziskave novih 
konceptov mobilnosti, inovativnih 
organizacijskih shem in shem upravljanja 
mobilnosti ter visokokakovostnega javnega 
prevoza bodo namenjene zagotovitvi 
dostopa za vse in visoke ravni 
intermodalnega vključevanja. Razvijale in 
preskušale se bodo inovativne strategije za 
čist mestni prevoz. Posebna pozornost bo 
namenjena ekološkim načinom prevoza, 
uravnavanju povpraševanja, racionalizaciji 
zasebnega prevoza ter informacijskim in 
komunikacijskim strategijam, storitvam in 
infrastrukturam. Orodja za podporo 
ustvarjanju in izvajanju politike bodo 
vključevala načrtovanje prometa in rabe 
zemljišč.

Zagotavljanje trajnostne mobilnosti v 
mestih: Poudarek bo na mobilnosti ljudi in 
blaga s pomočjo raziskav „vozil naslednje 
generacije“, ki združujejo vse elemente 
čistega, energetsko učinkovitega, varnega in 
inteligentnega cestnega prometa, in njihove 
uveljavitve na trgu. Raziskave novih 
konceptov mobilnosti, inovativnih 
organizacijskih shem in shem upravljanja 
mobilnosti ter visokokakovostnega javnega 
prevoza bodo namenjene zagotovitvi 
dostopa za vse in visoke ravni 
intermodalnega vključevanja. Razvijale in 
preskušale se bodo inovativne strategije za 
čist mestni prevoz. Posebna pozornost bo 
namenjena ekološkim načinom prevoza, 
uravnavanju povpraševanja, racionalizaciji 
zasebnega prevoza ter informacijskim in 
komunikacijskim strategijam, storitvam in 
infrastrukturam. Poudarek bo tudi na 
kakovosti mobilnosti in zadovoljstvu 
uporabnikov, še zlasti za osebe z omejeno 
sposobnostjo gibanja in določene skupine, 
kot so starejši ljudje in ženske. Orodja za 
podporo ustvarjanju in izvajanju politike 
bodo vključevala načrtovanje prometa in 
rabe zemljišč.

Obrazložitev

Glede na demografske spremembe in nove potrebe po mobilnosti današnje evropske družbe je 
pomembno predvideti spremembe v občutenju in dojemanju uporabnikov površinskih 
prevoznih sredstev (pripravnost, prednosti itd.). Četudi se dostopnosti, zlasti za osebe z 
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omejeno sposobnostjo gibanja, pripisuje vse večji pomen, je v zvezi s tem potrebnih vse več 
raziskav. Posebno pozornost gre nameniti ukrepom, ki pozitivno vplivajo tudi na druge 
uporabnike prevoznih sredstev. Zniževanje vstopne stopnice in zagotavljanje prostora za 
invalidske vozičke na avtobusih koristijo vsem uporabnikom (lažji dostop, manjša izguba časa 
na avtobusnem postajališču, večnamenska uporaba prostora).

Predlog spremembe 16
Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), Dejavnosti, podnaslov Površinski 

promet, odstavek 5

Krepitev konkurenčnosti: S pomočjo 
raziskav in razvoja izboljšati konkurenčnost 
prometne industrije, zagotoviti trajnostne, 
učinkovite in dostopne prometne storitve in 
ustvariti nove spretnosti in znanja ter 
zaposlitvene možnosti. Tehnologije za 
napredne industrijske postopke bodo 
vključevale načrtovanje, proizvodnjo,
montažo, izgradnjo in vzdrževanje in bodo 
namenjene zmanjšanju stroškov 
življenjskega cikla ter obdobij za razvoj. 
Poudarek bo na inovativnih konceptih 
izdelkov ter izboljšanih prometnih storitvah, 
ki zagotavljajo večje zadovoljstvo potnikov. 
Razvijala se bo nova organizacija 
proizvodnje, vključno z upravljanjem 
dobavne verige in sistemi za distribucijo.

Krepitev konkurenčnosti: S pomočjo 
raziskav in razvoja izboljšati konkurenčnost 
prometne industrije, zagotoviti trajnostne, 
učinkovite in dostopne prometne storitve in 
ustvariti nove spretnosti in znanja ter 
zaposlitvene možnosti. Tehnologije za 
napredne industrijske postopke bodo 
vključevale načrtovanje, proizvodnjo, 
montažo, izgradnjo in vzdrževanje in bodo 
namenjene zmanjšanju stroškov 
življenjskega cikla ter obdobij za razvoj. 
Poudarek bo na inovativnih konceptih 
izdelkov ter izboljšanih prometnih storitvah, 
ki zagotavljajo večje zadovoljstvo potnikov. 
Razvijala se bo nova organizacija 
proizvodnje, vključno z upravljanjem 
dobavne verige in sistemi za distribucijo. 
Raziskave se morajo osredotočiti tudi na 
nove sisteme za izboljšanje učinkovitosti ter 
zagotavljanje financiranja projektov TEN 
in drugih evropskih projektov na področju 
mobilnosti in prometa ter pri tem 
spodbujati inovativne posojilne sheme in 
javno-zasebna partnerstva na evropski 
ravni.

Obrazložitev

Večja konkurenčnost se lahko doseže ne samo z izdelavo in vzdrževanjem vozil, temveč tudi z 
novimi načini financiranja infrastrukture.

Predlog spremembe 17
Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), podnaslov Podpora evropskemu 

sistemu za globalno satelitsko navigacijo (Galileo), odstavek 2
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Izkoriščanje celotnega potenciala: 
spodbujanje naraščajoče uporabe storitev, od 
odprtih do komercialnih storitev, od varnosti 
življenja do „iskanja in reševanja“ ter 
predpisanih javnih storitev; aplikacije za 
upravljanje tovornega prometa; izkoriščanje 
stranskih storitev; prikaz koristi in 
učinkovitosti satelitske navigacije.

Izkoriščanje celotnega potenciala: 
spodbujanje naraščajoče uporabe storitev, od 
odprtih do komercialnih storitev, zlasti v 
regijah, ki so geografsko najbolj oddaljene 
od evropske celine, od varnosti življenja do 
„iskanja in reševanja“ ter predpisanih javnih 
storitev; aplikacije za upravljanje tovornega 
prometa; izkoriščanje stranskih storitev; 
prikaz koristi in učinkovitosti satelitske 
navigacije.

Obrazložitev

Uporaba evropskega sistema za globalno satelitsko navigacijo (Galileo) v regijah, ki so 
geografsko najbolj oddaljene od evropske celine, bo ključna za pospeševanje razvoja 
prometnega sistema, ki se je sposoben učinkovito spopasti z omejitvami, ki izhajajo iz 
geografske lokacije nekaterih evropskih regij.

Predlog spremembe 18
Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), Dejavnosti, podnaslov Mednarodno 

sodelovanje

Mednarodno sodelovanje je pomembna 
sestavina dejavnosti RTR na tem področju in 
se bo spodbujalo, kadar bo to v interesu 
industrije in oblikovalcev politike. Širša 
tematska področja za posebne ukrepe bodo 
določena na področjih, ki so zanimiva za trg 
(na primer svetovni razvoj trgovine ter 
povezovanje omrežij in storitev na celinski 
in medcelinski ravni); kadar obstajajo 
možnosti za dostop do in pridobivanje 
znanosti in tehnologije, ki dopolnjujeta 
trenutno evropsko znanje in imata vzajemne 
koristi; in kadar se Evropa odziva na 
svetovne probleme (na primer podnebne 
spremembe) ali prispeva k mednarodnim 
standardom in svetovnim sistemom (na 
primer uporabljena logistika in infrastruktura 
za satelitsko navigacijo).

Mednarodno sodelovanje je pomembna 
sestavina dejavnosti RTR na tem področju in 
se bo spodbujalo, kadar bo to v interesu 
industrije in oblikovalcev politike. Širša 
tematska področja za posebne ukrepe bodo 
določena na področjih, ki so zanimiva za trg 
v bližini ali večji oddaljenosti od evropskega 
centra (na primer svetovni razvoj trgovine 
ter povezovanje omrežij in storitev na 
celinski in medcelinski ravni); kadar 
obstajajo možnosti za dostop do in 
pridobivanje znanosti in tehnologije, ki 
dopolnjujeta trenutno evropsko znanje in 
imata vzajemne koristi; in kadar se Evropa 
odziva na svetovne probleme (na primer 
podnebne spremembe) ali prispeva k 
mednarodnim standardom in svetovnim 
sistemom (na primer uporabljena logistika in 
infrastruktura za satelitsko navigacijo).

Obrazložitev

Jezikovno pojasnilo.
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Predlog spremembe 19
Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), podnaslov Nastajajoče potrebe in 

nepredvidene politične potrebe, odstavek 1

Pobude na področju nastajajočih potreb 
bodo nudile podporo raziskavam, ki se 
odzivajo na kritične dogodke in izzive 
prihodnjih prometnih sistemov, na primer na 
nove koncepte prometa in vozil, 
avtomatizacijo, mobilnost ali organizacijo.

Pobude na področju nastajajočih potreb 
bodo nudile podporo raziskavam, ki se 
odzivajo na kritične dogodke in izzive 
prihodnjih prometnih sistemov, na primer na 
nove koncepte prometa in vozil, 
avtomatizacijo, mobilnost ali organizacijo 
ali na koncept inovativne, trajnostne 
evropske logistike v vlogi katalizatorja rasti 
in kohezije.

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen pripravi na večji pomen, ki ga namerava Komisija v bližnji 
prihodnosti nameniti logistiki, pri čemer je treba upoštevati, da je treba evropske zmogljivosti 
nadgraditi in razširiti v sektorju, ki bo igral ključno vlogo pri racionalizaciji prometa, rabi 
energije in vplivu na okolje, hkrati pa prispeval k ozemeljski koheziji in konkurenčnim 
storitvam za uporabnike.

Predlog spremembe 20
Priloga I, Oddelek 7, Promet (vključno z aeronavtiko), Dejavnosti, podnaslov Turizem (novo)

Turizem
Izvedba raziskave o vplivih turizma na 
promet in vplivih čistih in učinkovitih 
prevoznih sredstev na trajnostni razvoj 
turizma; razvoj trajnostnega turizma brez 
čezmerne uporabe prevoznih sredstev; 
inovativni koncepti uporabe prevoznih 
sredstev v turističnem sektorju, vključno z 
elektronskimi rezervacijami in uporabo 
enotnih vozovnic.

Obrazložitev

Ker sta turizem in promet med seboj tesno povezana, bi morali dodati raziskavo o povezavah 
med obema sektorjema. Inovativne rešitve, kot so elektronske rezervacije in uporaba enotnih 
vozovnic, so lahko še posebej pomembne za turistični trg.

Predlog spremembe 21
Priloga II, deveta vrstica
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Promet (vključno z aeronavtiko) Promet (vključno z aeronavtiko in pomorsko 
tehnologijo)

Obrazložitev

Evropa bi morala ohraniti vodilno vlogo pri raziskavah na področju pomorske tehnologije.

Predlog spremembe 22
Zakonodajni finančni izkaz, oddelek 3.1, Proračunske vrstice

02 04 01 Space; 02 04 02 Pripravljalni ukrep 
za krepitev evropskih raziskav na področju 
varnosti; 08 02 01 Genomika in 
biotehnologija za zdravje; 08 05 01 
Kakovost in varnost hrane; 09 04 01 
Tehnologija informacijske družbe; 08 03 01 
Nanotehnologije, inteligentni materiali, novi 
proizvodni postopki in naprave; 08 06 01 01 
Trajnostni energetski sistemi; 06 06 02 01 
Trajnostni energetski sistemi; 08 06 01 03 
Globalne spremembe in ekosistemi; 08 04 
01 Aeronavtika; 08 06 01 02 Trajnostni 
površinski promet; 06 06 01 Aeronavtika in 
vesolje; 06 06 02 02 Trajnostni površinski 
promet; 08 07 01 Državljani in upravljanje v 
družbi znanja; 08 08 01 01 – 06 06 03 – 09 
04 02 – 11 05 01 - Podpiranje politik in 
predvidevanje znanstvenih in tehnoloških 
potreb.

02 04 01 Space; 02 04 02 Pripravljalni ukrep 
za krepitev evropskih raziskav na področju 
varnosti; 08 02 01 Genomika in 
biotehnologija za zdravje; 08 05 01 
Kakovost in varnost hrane; 09 04 01 
Tehnologija informacijske družbe; 08 03 01 
Nanotehnologije, inteligentni materiali, novi 
proizvodni postopki in naprave; 08 06 01 01 
Trajnostni energetski sistemi; 06 06 02 01 
Trajnostni energetski sistemi; 08 06 01 03 
Globalne spremembe in ekosistemi; 08 04 
01 Aeronavtika; 08 06 01 02 Trajnostni 
površinski promet; 06 06 01 Aeronavtika in 
vesolje; 06 06 02 02 Trajnostni površinski 
promet; 06 03 01 TEN-T (samo Galileo, 
"drugi posebni ukrep"); 08 07 01 
Državljani in upravljanje v družbi znanja; 08 
08 01 01 – 06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 -
Podpiranje politik in predvidevanje 
znanstvenih in tehnoloških potreb.

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki upošteva odločbo Sveta o novi finančni perspektivi.

Predlog spremembe 23
Zakonodajni finančni izkaz, oddelek 5.3, točka 7

(7) Promet (vključno z aeronavtiko) (7) Promet (vključno z aeronavtiko in 
pomorsko tehnologijo), zlasti Galileo, 
SESAR in ERTMS

Obrazložitev

Za Galileo, SESAR in ERTMS: sprememba upošteva odločbo Sveta o novi finančni 
perspektivi. Evropa bi morala ohraniti vodilno vlogo pri raziskavah na področju pomorske 
tehnologije.
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