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KORTFATTAD MOTIVERING

Det sjunde ramprogrammet: nuläget 

Den 6 april 2005 lade kommissionen fram sitt förslag till Europaparlamentets och rådets 
beslut om det sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk 
utveckling och demonstration (2007–2013). Den 11 oktober 2005 antog utskottet för transport 
och turism ett yttrande över detta förslag, vilket syftar till att ändra den tematiska delen om 
transport och flygteknik. Yttrandet översändes till utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi. Detta utskott hade, på grund av den osäkerhet som rådde kring budgetplanen 
2007-2013, beslutat att låta sitt betänkande föregås av de två arbetsdokument som lades fram i 
juni och oktober 2005. Förslaget till betänkande från utskottet för industrifrågor, forskning 
och energi kommer att läggas fram i januari 2006. Föredraganden föreslår för 
ITRE:s föredragande Buzek att infoga transportutskottets ändringsförslag och undvika att ta 
med sådana ändringsförslag som står i konflikt med transportutskottets.

Under tiden lade kommissionen den 21 september 2005 fram ett nytt förslag till rådets beslut, 
som endast gäller det särskilda programmet Samarbete inom det sjunde ramprogrammet. 
Programmet Samarbete är den del av det sjunde ramprogrammet i vilken nio tematiska 
forskningsområden fastställs, däribland transport och flygteknik. Utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi kommer att utarbeta ett separat betänkande om detta förslag. Det bör 
noteras att parlamentet endast inbjudits till samråd i anslutning till detta betänkande.  

Transport och flygteknik i programmet Samarbete: skillnader i förhållande till det 
allmänna förslaget till det sjunde ramprogrammet

Förslaget till programmet Samarbete är i flera avseenden en specificering av det som redan 
nämnts i det allmänna förslaget till det sjunde ramprogrammet. När det gäller transporter och 
flygteknik följer förslaget samma struktur: först presenteras mål och tillvägagångssätt och 
därefter verksamheter inom flygteknik och lufttransport, yttransport och Galileo.

Följande olikheter och tillägg i förhållande till det allmänna förslaget till det sjunde 
ramprogrammet kan nämnas: 

Mål och tillvägagångssätt:

Säkrare transporter läggs till som ett av målen. Tillvägagångssättet för programmet Samarbete
beskrivs som integrerat, eftersom det kopplar samman samtliga transportsätt. Övergripande 
tematiska ämnen skall inriktas på transportspecifika frågor, såsom säkerhet. I stället för att 
tala om ”rena och säkra framtidsfordon” används allmännare formuleringar, såsom 
”alternativa energikällor i transporttillämpningar” och ”miljöpåverkan, vilket även omfattar 
klimatförändringar”. Större tonvikt läggs vid det arbete som utförs inom teknikplattformar 
och deras strategiska forskningsagendor, vilket kan motivera inledandet av gemensamma 
teknikinitiativ. Uppmärksamhet ägnas dels sådan verksamhet som är av särskilt intresse för 
små och medelstora företag, dels konsekvensbedömningar.    
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Verksamheter inom ramen för flygteknik och lufttransport:

Vissa kvantitativa mål läggs till, såsom en minskning av utsläpp (koldioxidutsläppen och 
bullret skall halveras och kväveoxidutsläppen (NOx) minskas med 80 %), en femfaldig 
minskning av antalet olyckor och en halvering av den tid som förlöper innan nya produkter 
når marknaden. Under rubriken Nöjda kunder och säkerhet nämns forskning om
”en anpassning av flygplatsdriften och flygtrafiken till olika typer av fordon och 
dygnetruntanvändning med acceptabla bullernivåer enligt gemenskapens mått”. När det gäller 
Ökad tidseffektivitet betonas SESAM-initiativet. I anslutning till Förberedelser för framtidens 
lufttransporter tillkommer vissa nya aspekter, såsom nya framdrivnings- och lyftsystem samt
nya metoder för flygledning.     

Verksamheter inom ramen för yttransport (på järnväg, väg och vatten): 

Motiveringen är mera detaljerad och vissa nya aspekter betonas. Exempelvis nämns 
bränsleceller (under miljövänligare transporter), lastning och lossning (under 
trafikomställning), efterfrågestyrning (under rörlighet i städerna), riskanalys (under säkerhet) 
och minskade livscykelkostnader (under konkurrenskraft).

Verksamheter inom ramen för Galileo:

Denna punkt har utökats avsevärt. En rad olika tillämpningsmöjligheter för Galileo 
(t.ex. kartografi och navigering) och viktiga aspekter som skall beaktas (t.ex. fritt tillträde och 
säkerställande av en säker användning genom certifiering) nämns.     

Övriga tillägg: 

Två underrubriker har lagts till. Den ena understryker vikten av internationellt samarbete och 
den andra betonar att forskningen skall kunna bemöta oförutsedda behov av strategier.

Ändringsförslag  

Vid den tidpunkt då kommissionens förslag till programmet Samarbete offentliggjordes hade 
parlamentet ännu inte antagit sitt betänkande om det allmänna förslaget till det sjunde 
ramprogrammet. Detta kommissionsförslag beaktar därför inte parlamentets ändringsförslag 
till det allmänna förslaget (än). Eftersom detta nya förslag skiljer sig så lite från det 
föregående, föreslår föredraganden ändringar som långt motsvarar de ändringsförslag som 
lades fram i anslutning till det allmänna förslaget.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 2, stycke 1, led g

(g) Transport (inbegripet flygteknik) (g) Transport (inbegripet flygteknik och 
maritim teknik), i synnerhet Galileo, 
SESAR och ERTMS*
____________________

* Galileo är det europeiska programmet för 
satellitbaserad radionavigerings- och 
positionsbestämning, SESAR är det 
europeiska systemet för 
flygledningstjänsten och ERTMS är det 
europeiska järnvägssignalsystemet. 

Motivering

Europa bör hålla fast vid sitt försprång när det gäller forskning på området för maritim 
teknik. När det gäller Galileo, SESAR och ERTMS beaktar ändringsförslaget rådets beslut om 
den nya budgetplanen.

Ändringsförslag 2
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), rubriken

Transport (inbegripet flygteknik) Transport (inbegripet flygteknik och 
maritim teknik), i synnerhet Galileo, 
SESAR och ERTMS

Motivering

Europa bör hålla fast vid sitt försprång när det gäller forskning på området för maritim 
teknik. När det gäller Galileo, SESAR och ERTMS beaktar ändringsförslaget rådets beslut om 
den nya budgetplanen.
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Ändringsförslag 3
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), Mål

Att på grundval av tekniska framsteg 
utveckla integrerade miljövänligare, 
”intelligentare” och säkrare europatäckande
transportsystem till gagn för medborgare 
och samhälle. Miljön och naturresurserna 
skall respekteras och konkurrenskraften 
och den europeiska industrins ledande 
ställning på den globala marknaden skall 
säkras och utvecklas ytterligare.

Att ständigt utveckla konkurrenskraftiga 
och passagerarvänliga europeiska 
transportsystem till gagn för europeiska 
medborgare och europeisk industri på den 
globala marknaden. Tekniska framsteg, 
hållbar utveckling samt miljövänligare, 
”intelligentare”, ”billigare men bättre”,
säkrare och mer konsumentvänliga 
europatäckande och globala transport- och 
logistiksystem är målet för det sjunde 
ramprogrammet för transport- och 
logistiksektorn.

Motivering

Det första och viktigaste målet är att stöda konkurrenskraft. På andra plats kommer 
forskningsbakgrunden som ett verktyg att uppnå huvudmålet. Det är i linje med andan i 
kommissionens förslag att inkludera användarvänlighet. Med tanke på EU:s globala 
transportförbindelser och utvecklingen av EU:s transportnät är det synnerligen viktigt att 
också nämna nya och förbättrade logistiksystem, som kommer att bidra till förbättrad 
rörlighet och minskad miljöpåverkan.   

Ändringsförslag 4
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), Tillvägagångssätt, stycke 1

Det europeiska transportnätet har stor 
betydelse för Europas ekonomiska och 
sociala välstånd. Det är centralt för transport 
av människor och gods i ett lokalt, regionalt, 
nationellt, europeiskt och internationellt 
sammanhang. Detta temaområde kommer att 
behandla några av utmaningarna enligt 
vitboken om transportpolitiken som man står 
inför när man skall se till att transportnäten 
bidrar mer till samhället och industrins 
konkurrenskraft i ett utvidgat EU och 
samtidigt minimera transporternas negativa 
konsekvenser på miljö, energianvändning, 
säkerhet och folkhälsa.

De europeiska och globala transportnäten
har stor betydelse för Europas ekonomiska 
och sociala välstånd. Utöver att det 
förekommer betydande inre transporter 
mellan medlemsstaterna och att det 
existerar betydande transportförbindelser 
till tredjeländer, dominerar europeiska 
företag, i synnerhet inom luft- och 
sjötransportsektorn, på många områden, 
också när det gäller transporter mellan 
tredjeländer, antingen i fråga om 
transporttjänster eller i fråga om leverans 
av avancerad utrustning. Detta temaområde 
kommer att behandla några av utmaningarna 
enligt vitboken om transportpolitiken som 
man står inför när man skall se till att 
transportnäten bidrar mer till samhället och 
industrins konkurrenskraft i ett utvidgat EU 
och samtidigt minimera transporternas 
negativa konsekvenser på miljö, 
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energianvändning, säkerhet och folkhälsa.
Fördelningen av budgeten för 
transportforskning skall återspegla 
respektive transportsätts ekonomiska 
betydelse. 

Motivering

Här betonas nödvändigheten av att se den europeiska transportsektorn i ett globalt 
sammanhang. Eftersom yttransportsektorn ekonomiskt sett är mycket viktigare än 
lufttransportsektorn bör detta återspeglas i fördelningen av budgeten och i 
forskningsagendorna. Såsom kommissionen själv uppgivit i sitt allmänna förslag till det 
sjunde ramprogrammet (KOM(2005)0119) står yttransportsektorn för 11 procent av EU:s 
BNP och sysselsätter 16 miljoner människor, medan lufttransportsektorn endast står för 
2,6 procent av EU:s BNP och 3,1 miljoner arbetstillfällen. 

Ändringsförslag 5
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), Tillvägagångssätt, stycke 3

De olika teknikplattformar som inrättats 
inom detta område (ACARE för flygteknik 
och flygtransporter, ERRAC för 
järnvägstransporter, ERTRAC för 
vägtransporter, WATERBORNE för 
vattenvägtransporter samt teknikplattformen 
för väte och bränsleceller) har utarbetat 
långsiktiga strategier och strategiska 
forskningsagendor som ger ett värdefullt 
underlag till definitionen av detta 
temaområde och kompletterar 
beslutsfattarnas behov och samhällets 
förväntningar. Vissa aspekter av de 
strategiska forskningsagendorna kan 
motivera inrättandet av gemensamma 
teknikinitiativ. ERA-NET-verksamhet 
erbjuder en möjlighet att ytterligare främja 
gränsöverskridande samordning av enskilda 
frågor inom transportsektorn. Detta kommer 
att ske när så är lämpligt.

De olika teknikplattformar som inrättats 
inom detta område (ACARE för flygteknik 
och flygtransporter, ERRAC för 
järnvägstransporter, ERTRAC för 
vägtransporter, WATERBORNE för 
vattenvägtransporter, maritim teknik samt 
teknikplattformen för väte och bränsleceller) 
har utarbetat långsiktiga strategier och 
strategiska forskningsagendor som ger ett 
värdefullt underlag till definitionen av detta 
temaområde och kompletterar 
beslutsfattarnas behov och samhällets 
förväntningar. Vissa aspekter av de 
strategiska forskningsagendorna kan 
motivera inrättandet av gemensamma 
teknikinitiativ. ERA-NET-verksamhet 
erbjuder en möjlighet att ytterligare främja 
gränsöverskridande samordning av enskilda 
frågor inom transportsektorn. Detta kommer 
att ske när så är lämpligt.

Motivering

Europa bör hålla fast vid sitt försprång när det gäller forskning på området för maritim 
teknik.
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Ändringsförslag 6
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), Tillvägagångssätt, stycke 5

Frågan om behov inom befintliga strategier 
samt utveckling, bedömning och 
genomförande av nya strategier (t.ex. 
sjöfartspolitik) kommer att hanteras inom 
och tvärs över de olika 
verksamhetsområdena. Arbetet kommer att 
omfatta undersökningar, modeller och 
verktyg som har att göra med strategisk 
övervakning och prognosverksamhet och det 
kommer att integrera kunskap om de 
ekonomiska, sociala, säkerhetsmässiga och 
miljömässiga frågor som är viktigast för 
transportsektorn. Den verksamhet som 
stöder övergripande tematiska ämnen 
kommer att inriktas på transportspecifika 
frågor, t.ex. säkerhetsaspekter som ett 
grundläggande krav för transportsystemet, 
användningen av alternativa energikällor i 
transporttillämpningar, och övervakningen 
av transportsektorns miljöpåverkan, vilket 
även omfattar klimatförändringar.

Frågan om behov inom befintliga strategier 
samt utveckling, bedömning och 
genomförande av nya strategier (t.ex. 
sjöfartspolitik) kommer att hanteras inom 
och tvärs över de olika 
verksamhetsområdena. Arbetet kommer att 
omfatta undersökningar, modeller och 
verktyg som har att göra med strategisk 
övervakning och prognosverksamhet och det 
kommer att integrera kunskap om de 
ekonomiska, sociala, säkerhetsmässiga och 
miljömässiga frågor som är viktigast för 
transportsektorn. Den verksamhet som 
stöder övergripande tematiska ämnen 
kommer att inriktas på transportspecifika 
frågor, t.ex. säkerhetsaspekter som ett 
grundläggande krav för transportsystemet, 
användningen av alternativa energikällor i 
transporttillämpningar, övervakningen av 
transportsektorns miljöpåverkan, vilket även 
omfattar klimatförändringar, och åtgärder 
för att mildra de negativa effekterna av 
bestående geografiska hinder. 
Miljöforskningen skall även omfatta 
former för att undvika, minska och 
optimera trafikflödena. Forskning kring 
miljöfrågor skall omfatta effektivisering av 
transporter.

Motivering

I linje med föredragandens förslag är syftet med denna ändring att det skall utformas 
samarbetsåtgärder för att mildra de negativa effekterna av bestående geografiska hinder.

Ändringsförslag 7
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, Flygteknik och 

lufttransport, rubriken

Flygteknik och lufttransport Flygteknik och hållbar lufttransport

Motivering

I linje med artikel 2 i EG-fördraget och slutsatserna från Europeiska rådet i Göteborg.
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Ändringsförslag 8
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, Flygteknik och 

lufttransport, stycke 4

Nöjda kunder och säkerhet: Ett stort steg 
framåt mot ökad valfrihet för resenärerna 
och flexibilitet i tidtabellerna, samtidigt som 
olycksfrekvensen minskas fem gånger. Ny 
teknik kommer att möjliggöra ett bredare 
utbud av luftfartygs-/motorkonfigurationer, 
som sträcker sig från flygplan vars kropp har 
större tvärsnittsomkrets till små farkoster, 
ökad automatisering i alla delar av systemet, 
även när det gäller pilotens arbete. Man 
kommer också att fokusera på åtgärder som 
förbättrar resenärernas komfort och trivsel, 
nya tjänster och aktiva och passiva 
säkerhetsåtgärder med särskild tonvikt på 
den mänskliga aspekten. Forskningen 
kommer att innefatta en anpassning av 
flygplatsdriften och flygtrafiken till olika 
typer av fordon och dygnet runtanvändning 
med acceptabla bullernivåer enligt 
gemenskapens mått.

Nöjda kunder och säkerhet: Ett stort steg 
framåt mot ökad valfrihet för resenärerna 
och flexibilitet i tidtabellerna, samtidigt som 
olycksfrekvensen minskas fem gånger. Ny 
teknik kommer att möjliggöra ett bredare 
utbud av luftfartygs-/motorkonfigurationer, 
som sträcker sig från flygplan vars kropp har 
större tvärsnittsomkrets till små farkoster, 
ökad automatisering i alla delar av systemet, 
även när det gäller pilotens arbete, och göra 
nationella informations- och 
bokningssystem kompatibla mellan 
transportörer och transportsätt på 
europeisk nivå. Man kommer också att 
fokusera på åtgärder som förbättrar 
resenärernas komfort och trivsel, nya tjänster 
och aktiva och passiva säkerhetsåtgärder 
med särskild tonvikt på den mänskliga 
aspekten. Forskningen kommer att innefatta 
en anpassning av flygplatsdriften och 
flygtrafiken till olika geografiska 
situationer, olika typer av fordon och dygnet 
runtanvändning med acceptabla bullernivåer 
enligt gemenskapens mått.

Motivering

Bättre integration av bokningssystem ökar inte endast tillfredsställelsen bland kunderna utan 
bidrar även till ökad effektivitet i hela systemet och för alla geografiska situationer.

Ändringsförslag 9
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, Flygteknik och 

lufttransport, stycke 5

Ökad kostnadseffektivitet: Främjande av 
konkurrenskraftig distributionskedja som 
kan halvera tiden till marknaden och 
reducera kostnaderna för produktutveckling 
och drift, vilket ger medborgare billigare 
transporter. Forskningens tonvikt kommer 
att ligga på förbättringar i alla delar av 
affärsprocessen, från konstruktionsutkast till 
produktutveckling, tillverkning och drift och 
även integreringen av distributionskedjan. 

Ökad kostnadseffektivitet: Främjande av 
konkurrenskraftig distributionskedja som 
kan halvera tiden till marknaden och 
reducera kostnaderna för produktutveckling 
och drift, exempelvis genom utnyttjande av 
resultaten från SMMART-projektet 
(System for Mobile Maintenance Accessible 
in Real Time), vilket ger medborgare 
billigare transporter. Forskningens tonvikt 
kommer att ligga på förbättringar i alla delar 
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Likaså kommer den att omfatta förbättrad 
simuleringskapacitet och automatisering, 
teknik och metoder för underhållsfria 
luftfartyg, samt resurssnål drift av luftfartyg, 
flygplatser och flygledningstjänst.

av affärsprocessen, från konstruktionsutkast 
till produktutveckling, tillverkning och drift 
och även integreringen av 
distributionskedjan. Likaså kommer den att 
omfatta förbättrad simuleringskapacitet och 
automatisering, teknik och metoder för 
underhållsfria luftfartyg, samt resurssnål 
drift av luftfartyg, flygplatser och 
flygledningstjänst.

Motivering

Det är önskvärt att man utnyttjar resultaten från det sjätte ramprogrammet, av vilket 
SMMART – System for Mobile Maintenance Accessible in Real Time – utgör en del. Målet 
med forskningen kring SMMART är att effektivera och förkorta leveranskedjan för 
reservdelar inom luftfartsindustrin.

Ändringsförslag 10
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, Flygteknik och 

lufttransport, stycke 6

Skydd av luftfartyg och resenärer: Åtgärder 
för att förhindra alla typer av fientliga 
åtgärder från att orsaka skador på människor 
eller utrustning eller att resenärer eller 
medborgare drabbas av förluster eller 
störningar på grund missbruk av flygplan. 
Forskningen kommer att inriktas på de 
relevanta delarna av lufttransportsystemet, 
t.ex. säkerhetsåtgärder i konstruktionen av 
kabin och cockpit, automatisk kontroll och 
landning vid missbruk av flygplan, skydd 
mot externa attacker samt säkerhetsaspekter 
av luftrumsförvaltningen och 
flygplatsdriften.

Skydd av luftfartyg och resenärer: Åtgärder 
för att förhindra alla typer av fientliga 
åtgärder från att orsaka skador på människor 
eller utrustning eller att resenärer eller 
medborgare drabbas av förluster eller 
störningar på grund missbruk av flygplan. 
Forskningen kommer att inriktas på de 
relevanta delarna av lufttransportsystemet, 
t.ex. säkerhetsåtgärder i konstruktionen av 
kabin och cockpit, automatisk kontroll och 
landning vid missbruk av flygplan, skydd 
mot externa attacker, säkerhetsaspekter av 
luftrumsförvaltningen och flygplatsdriften 
samt fysiska hinder eller svåra 
väderleksförhållanden.

Motivering

Syftet med ändringen är att ange så många områden som möjligt som kan omfattas av den 
framtida forskningen.
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Ändringsförslag 11
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, Flygteknik och 

lufttransport, stycke 7

Förberedelser för framtidens lufttransporter: 
Forskning om radikalare, miljöeffektivare 
och mer innovativa kombinationer av teknik 
som kan underlätta de stora förändringar 
som luftfarten måste genomgå under andra 
hälften av det här århundradet och därefter. 
Den kommer att omfatta aspekter som nya 
framdrivnings- och lyftsystem, nya idéer för 
utrymmena inuti luftburna fordon, nya 
flygplatskoncept, nya metoder för 
flygledning och kontroll av flygplan, 
alternativa koncept för hur lufttrafiksystemet 
skall fungera och integreras med andra 
transportsätt.

Förberedelser för framtidens lufttransporter: 
Forskning om radikalare, miljöeffektivare 
och mer innovativa kombinationer av teknik 
som kan underlätta de stora förändringar 
som luftfarten måste genomgå under andra 
hälften av det här århundradet och därefter. 
Den kommer att omfatta aspekter som nya 
framdrivnings- och lyftsystem, nya idéer för 
utrymmena inuti luftburna fordon, nya 
flygplatskoncept, nya metoder för 
flygledning och kontroll av flygplan, 
alternativa former för hur lufttrafiksystemet 
skall fungera och integreras med andra 
transportsätt samt nya idéer för hur de 
negativa effekterna av geografiska hinder 
skall minimeras.

Motivering

I framtiden måste lufttransporten omfatta nya former för att minimera effekterna av bestående 
geografiska hinder som råder i den region eller det land där transporten används.

Ändringsförslag 12
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, rubriken Yttransport (på 

järnväg, väg och vatten)

Yttransport (på järnväg, väg och vatten) Hållbara yttransporter (på järnväg, väg och 
vatten)

Motivering

I likhet med det sjätte ramprogrammet skall rubriken innehålla ordet ”hållbara”, eftersom 
det i artikel 6 i EG-fördraget krävs att en hållbar utveckling integreras i bl.a. sektorerna för 
forskning och transporter. 

Ändringsförslag 13
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, Yttransport (på järnväg, 

väg och vatten), stycke 1

Miljövänligare yttransporter: Utveckling av 
teknik och kunskap som ger mindre 
föroreningar (luft, vatten och mark) och 

Miljövänligare yttransporter: Förbättrade 
metoder för att beräkna externa sociala och 
miljörelaterade kostnader och utveckling av 
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miljöeffekter, t.ex. när det gäller 
klimatförändringar, hälsa, biologisk 
mångfald och buller. Forskningen kommer 
att göra framdrivningstekniken renare och 
energieffektivare och främja användningen 
av alternativa bränslen, som t.ex. vätgas och
bränsleceller. Verksamheten kommer att 
omfatta infrastruktur, fordon, fartyg och 
komponentteknik, inbegripet allmän 
optimering av systemen. Forskningen om 
utveckling som är specifik för 
transportsektorn kommer att omfatta 
tillverkning, konstruktion, drift, underhåll, 
reparation, inspektion, återvinning, strategier 
för uttjänt utrustning och insatser vid 
olyckor till havs.

teknik och kunskap som ger mindre 
föroreningar (luft, vatten och mark) och 
miljöeffekter, t.ex. när det gäller 
klimatförändringar, hälsa, biologisk 
mångfald och buller. Forskningen kommer 
att göra framdrivningstekniken renare och 
energieffektivare och främja användningen 
av alternativa bränslen, som t.ex. vätgas,
bränsleceller och biomassa. Verksamheten 
kommer att omfatta infrastruktur, fordon, 
fartyg och komponentteknik, inbegripet 
allmän optimering av systemen. Forskningen 
om utveckling som är specifik för 
transportsektorn kommer att omfatta 
tillverkning, konstruktion, drift, underhåll, 
reparation, inspektion, återvinning, strategier 
för uttjänt utrustning och insatser vid 
olyckor till havs. Forskningen skall skapa 
grunden för en målbaserad/riskbaserad 
modell och därmed för förbättrad säkerhet 
och effektivitet för fartygs- och off-shore-
konstruktioner, förbättra drift och 
underhåll av fartyg samt identifiera nya 
system för trygg sjöfart. Samtidigt skall 
miljöbelastningen ytterligare minskas så att 
en acceptabel miljömässig utveckling kan 
garanteras i samband med den förväntade 
ökningen av sjötransporter.

Motivering

Beslutet om det nya Eurovignette 2-direktivet omfattar målet att utveckla metoder för att 
beräkna externa miljörelaterade och sociala kostnader. Biomassa anses kunna fungera som 
en möjlig alternativ energikälla inom en nära framtid och framtidens forskning om 
framdrivningsmetoder får således inte bortse från den. Maritim forskning bör införlivas i 
miljövänligare yttransporter.

Ändringsförslag 14
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, Yttransport (på järnväg, 

väg och vatten), stycke 2

Främjande av en trafikomställning och 
undanröjande av trafikstockningar i 
transportkorridorer : Utveckling och 
demonstration av sömlösa transporter från 
dörr till dörr för människor och gods samt 
teknik som garanterar en effektiv 

Främjande av en trafikomställning och 
undanröjande av trafikstockningar i 
transportkorridorer: Utveckling och 
demonstration av sömlösa transporter från 
dörr till dörr för människor och gods samt 
teknik som garanterar en effektiv 
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intermodalitet, även med tanke på 
järnvägstransporternas konkurrenskraft. I 
detta ingår verksamhet som rör 
driftskompatibilitet och optimering av 
driften för lokala, regionala, nationella och 
europeiska transportnät, -system och -
tjänster och en intermodal integrering av 
dessa. Verksamheten kommer att syfta till en 
effektivare användning av infrastruktur 
(även terminaler och specialiserade nät) samt 
bättre transporter, trafikledning, 
informationshantering, godslogistik och 
intermodalitet för persontransporter. 
Intelligenta system, nya fordons- och 
fartygskoncept och tekniker kommer att 
utvecklas (även för lastning och lossning). 
Inom detta område kommer kunskap för 
beslutsfattande att innefatta prissättning och 
avgifter för infrastrukturanvändning, 
utvärdering av EU:s transportpolitiska 
åtgärder och strategier och projekt inom 
ramen för de transeuropeiska näten.

intermodalitet, även med tanke på 
järnvägstransporternas konkurrenskraft. I 
detta ingår utveckling av en strategi som 
bygger på ett enda system med en 
balanserad fördelning mellan olika 
transportsätt, inbegripet främjande av 
järnvägstransporter, transporter på inre 
vattenvägar och närsjöfart, som alternativ 
till vägtransporter och kortdistansflyg, 
något som också är ett av Marco Polo-
programmens mål. Vidare ingår 
verksamhet som rör driftskompatibilitet och 
optimering av driften för lokala, regionala, 
nationella och europeiska transportnät, -
system och -tjänster och en intermodal 
integrering av dessa, och som ger ytterligare 
erfarenhet av det europeiska 
järnvägssignalsystemet och vidareutvecklar 
det. Verksamheten kommer att syfta till en 
effektivare användning av infrastruktur 
(även terminaler och specialiserade nät) samt 
bättre transporter, trafikledning, 
informationshantering, godslogistik och 
intermodalitet för persontransporter. 
Intelligenta system, nya fordons- och 
fartygskoncept och tekniker kommer att 
utvecklas (även för lastning och lossning). 
Inom detta område kommer kunskap för 
beslutsfattande att innefatta prissättning och 
avgifter för infrastrukturanvändning, 
utvärdering av EU:s transportpolitiska 
åtgärder och strategier och projekt inom 
ramen för de transeuropeiska näten.

Motivering

En strategi som bygger på ett enda system innebär att transporter inom ett område betraktas 
som ett system, och att transportbehoven på det området kan täckas av det transportsätt som 
bäst uppfyller konsumenternas och leverantörens krav samt miljökraven. Forskningen kan 
bidra till att utveckla tekniker och användartillämpningar för att nå fram till en sådan 
strategi, och därmed främjas gröna järnvägstransporter, transporter på inre vattenvägar och 
närsjöfart. Det europeiska järnvägssignalsystemet (ERTMS) är en viktig del av de 
transeuropeiska transportnäten (TEN-T). Ytterligare beledsagande forskning kring 
standardisering, stabilisering och nya erfarenheter bör utvecklas.
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Ändringsförslag 15
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, Yttransport (på järnväg, 

väg och vatten), stycke 3

Hållbar rörlighet i städer: Fokusering på 
rörligheten för människor och varor genom 
forskning om ”nästa generations fordon” och 
deras genomslag på marknaden. Alla 
aspekter av rena, energieffektiva, säkra och 
intelligenta vägtransporter skall föras 
samman. Forskning kommer att bedrivas om 
nya rörlighetskoncept, innovativa 
organisatoriska system och system för 
trafikstyrning samt kollektivtrafik av hög 
kvalitet. Syftet är att garantera allas tillgång 
till transporter och omfattande intermodal 
integrering. Innovativa strategier för rena 
transporter i städer kommer att utarbetas och 
testas. Särskild uppmärksamhet kommer att 
riktas mot transportsätt utan föroreningar, 
efterfrågestyrning, rationalisering av privata 
transporter samt strategier, tjänster och 
infrastrukturer för information och 
kommunikation. Som exempel på verktyg 
för att stödja utvecklingen och 
genomförandet av strategierna kan transport-
och markplanering nämnas.

Hållbar rörlighet i städer: Fokusering på 
rörligheten för människor och varor genom 
forskning om ”nästa generations fordon” och 
deras genomslag på marknaden. Alla 
aspekter av rena, energieffektiva, säkra och 
intelligenta vägtransporter skall föras 
samman. Forskning kommer att bedrivas om 
nya rörlighetskoncept, innovativa 
organisatoriska system och system för 
trafikstyrning samt kollektivtrafik av hög 
kvalitet. Syftet är att garantera allas tillgång 
till transporter och omfattande intermodal 
integrering. Innovativa strategier för rena 
transporter i städer kommer att utarbetas och 
testas. Särskild uppmärksamhet kommer att 
riktas mot transportsätt utan föroreningar, 
efterfrågestyrning, rationalisering av privata 
transporter samt strategier, tjänster och 
infrastrukturer för information och 
kommunikation. Vidare kommer 
rörlighetens kvalitet och 
användarvänlighet, i synnerhet för 
personer med begränsad rörlighet samt 
specifika grupper såsom äldre och kvinnor, 
att betonas. Som exempel på verktyg för att 
stödja utvecklingen och genomförandet av 
strategierna kan transport- och 
markplanering nämnas.

Motivering

I ljuset av de demografiska förändringarna och de nya behoven av rörlighet i det europeiska 
samhället av idag är det viktigt att kunna förutse förändringar när det gäller känslighet och 
uppfattningar hos användare av yttransporter (bekvämlighet, preferenser m.m.). Även om det 
i allt större utsträckning anses vara viktigt med tillgänglighet, i synnerhet för personer med 
begränsad rörlighet, behövs mer forskning på detta område. Särskild uppmärksamhet bör 
fästas vid åtgärder som ger positiva återverkningar för användare av andra transportsätt. 
Lägre trösklar och större utrymmen för rullstolar i bussar har t.ex. visat sig vara till nytta 
även för övriga användare (lättare att ta sig in i bussen, tidsvinster vid hållplatserna, 
mångsidig användning av utrymmet).
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Ändringsförslag 16
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, Yttransport (på järnväg, 

väg och vatten), stycke 5

Stärkt konkurrenskraft: Insatser för att 
förbättra transportsektorns konkurrenskraft, 
garantera hållbara, effektiva och 
överkomliga transporttjänster och skapa ny 
kompetens och sysselsättning genom 
forskning och utveckling. Teknik för 
avancerade industriprocesser kommer att 
omfatta design, tillverkning, montering, 
konstruktion och underhåll och syfta till att 
minska livscykelkostnaderna och korta 
utvecklingstiden. Tonvikten kommer att 
läggas på innovativa produktkoncept och 
förbättrade transporttjänster som ger nöjdare 
kunder. En ny organisation av produktionen, 
som även omfattar försörjningskedja och 
distributionssystem, kommer att utvecklas.

Stärkt konkurrenskraft: Insatser för att 
förbättra transportsektorns konkurrenskraft, 
garantera hållbara, effektiva och 
överkomliga transporttjänster och skapa ny 
kompetens och sysselsättning genom 
forskning och utveckling. Teknik för 
avancerade industriprocesser kommer att 
omfatta design, tillverkning, montering, 
konstruktion och underhåll och syfta till att 
minska livscykelkostnaderna och korta 
utvecklingstiden. Tonvikten kommer att 
läggas på innovativa produktkoncept och 
förbättrade transporttjänster som ger nöjdare 
kunder. En ny organisation av produktionen, 
som även omfattar försörjningskedja och 
distributionssystem, kommer att utvecklas.
Forskningen skall också vara inriktad på 
nya system för att förbättra effektiviteten 
för och garantera finansieringen av de 
transeuropeiska näten och andra 
europeiska rörlighets- och transportprojekt, 
vilket främjar innovativa lån och offentlig-
privata partnerskap på europeisk nivå.  

Motivering

Stärkt konkurrenskraft kan uppnås inte bara inom områdena för fordonstillverkning och 
fordonsunderhåll, utan också genom nya sätt att finansiera infrastruktur.    

Ändringsförslag 17
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, Stöd till det europeiska 

globala systemet för satellitnavigering (Galileo), stycke 2

Utnyttjande av hela potentialen: Främjande 
av tillväxt för hela spektrumet av tjänster 
(tjänster med fritt tillträde, 
betalningstjänster, Safety-of-Life-tjänsten, 
lokaliserings- och räddningstjänsten och den 
offentliga reglerade tjänsten); tillämpningar 
för trafikstyrning av godstransporter; 
användning av sidotjänster; demonstration 
av satellitnavigeringens fördelar och 
effektivitet.

Utnyttjande av hela potentialen: Främjande 
av tillväxt för hela spektrumet av tjänster, 
särskilt i de regioner som ligger längst bort 
från den europeiska kontinenten, (tjänster 
med fritt tillträde, betalningstjänster, 
Safety-of-Life-tjänsten, lokaliserings- och 
räddningstjänsten och den offentliga 
reglerade tjänsten); tillämpningar för 
trafikstyrning av godstransporter; 
användning av sidotjänster; demonstration 
av satellitnavigeringens fördelar och 
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effektivitet.

Motivering

Användandet av det europeiska globala satellitnavigeringssystemet (Galileo) i de regioner 
som ligger längst bort från det europeiska fastlandet kommer kraftigt att bidra till 
utvecklingen av ett transportsystem som effektivt kan hantera de hinder som är ett resultat av 
vissa europeiska regioners geografiska belägenhet.

Ändringsförslag 18
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), Internationellt samarbete

Det internationella samarbetet är ett viktigt 
led i FoTU-verksamheten inom det här 
området, och det kommer att uppmuntras när 
näringslivet och beslutsfattarna finner det 
intressant. Exempel på allmänna 
ämnesområden för särskilda åtgärder är 
sådana där det finns ett marknadsintresse 
(t.ex. utveckling av global handel och 
sammankoppling av nät och tjänster på 
kontinental och interkontinental nivå); där 
det finns möjligheter att få tillgång till och 
förvärva kunskap och teknik som 
kompletterar de kunskaper som finns i 
Europa till nytta för alla parter; och där 
Europa agerar som ett svar på globala behov 
(t.ex. klimatförändringar) eller bidrar till 
internationella standarder och globala 
system (t.ex. tillämpad logistik och 
infrastruktur för satellitnavigering)

Det internationella samarbetet är ett viktigt 
led i FoTU-verksamheten inom det här 
området, och det kommer att uppmuntras när 
näringslivet och beslutsfattarna finner det 
intressant. Exempel på allmänna 
ämnesområden för särskilda åtgärder är 
sådana där det finns ett marknadsintresse i 
närheten av eller längre bort från EU:s 
centrum (t.ex. utveckling av global handel 
och sammankoppling av nät och tjänster på 
kontinental och interkontinental nivå); där 
det finns möjligheter att få tillgång till och 
förvärva kunskap och teknik som 
kompletterar de kunskaper som finns i 
Europa till nytta för alla parter; och där 
Europa agerar som ett svar på globala behov 
(t.ex. klimatförändringar) eller bidrar till 
internationella standarder och globala 
system (t.ex. tillämpad logistik och 
infrastruktur för satellitnavigering)

Motivering

Språkligt förtydligande.

Ändringsförslag 19
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), Nya behov och oförutsedda behov av 

strategier, stycke 1

De initiativ som rör nya behov kommer att 
stödja forskning som föranleds av kritiska 
händelser och utmaningar för framtidens 
transportsystem, t.ex. nya transport- och 
fordonskoncept, automatisering, rörlighet 

De initiativ som rör nya behov kommer att 
stödja forskning som föranleds av kritiska 
händelser och utmaningar för framtidens 
transportsystem, t.ex. nya transport- och 
fordonskoncept, automatisering, rörlighet 
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och organisation. och organisation samt ett innovativt och 
hållbart europeiskt logistikkoncept som kan 
fungera som katalysator för tillväxt och 
sammanhållning.

Motivering

Syftet med denna ändring är att föregripa det stöd som kommissionen inom kort kommer att 
ge till logistiken, med hänsyn tagen till att EU:s kapacitet måste förbättras och höjas inom 
denna sektor som spelar en avgörande roll för en rationalisering av trafikflödena, 
energiförbrukningen och miljöeffekterna, samtidigt som territoriell sammanhållning och 
konkurrenskraftiga slutanvändartjänster garanteras.

Ändringsförslag 20
Bilaga I, avsnitt 7, Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, Turism (ny)

Turism
Forskning om turismens effekter på 
transporterna och effekterna av rena och 
effektiva transporter på en hållbar 
utveckling av turismen; utveckling av en 
hållbar turism som inte skapar alltför stora 
transportbehov; innovativa koncept för 
utnyttjande av transporter inom turismen, 
inbegripet elektronisk bokning och 
integrerad biljettförsäljning.

Motivering

Eftersom turismen är nära kopplad till transporterna finns det behov av forskning om 
förhållandet mellan dessa två områden. Innovativa lösningar, såsom elektronisk bokning och 
integrerad biljettförsäljning, kan vara särskilt värdefulla på marknaden för turism.

Ändringsförslag 21
Bilaga II, rad 7

Transport (inbegripet flygteknik) Transport (inbegripet flygteknik och 
maritim teknik)

Motivering

Europa bör hålla fast vid sitt försprång när det gäller forskning på området för maritim 
teknik.
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Ändringsförslag 22
Bilaga IV, Finansieringsöversikt för rättsakt, avsnitt 3.1, Budgetposter

02 04 01 Rymdteknik; 02 04 02 Pilotprojekt 
om förbättring av den europeiska 
säkerhetsforskningen; 08 02 01 
Genforskning och bioteknik för förbättrad 
hälsa; 08 05 01 Livsmedelssäkerhet och 
livsmedelskvalitet; 09 04 01 
Informationssamhällets teknik; 08 03 01 
Nanoteknik, intelligenta material, nya 
produktionsprocesser och 
produktionsanordningar; 08 06 01 01 
Hållbara energisystem; 08 06 02 01 
Hållbara energisystem; 08 06 01 03 Global 
förändring och ekosystem; 08 04 01 Flyg-
och rymdteknik; 08 06 01 02 Hållbar 
marktransport; 06 06 01 Flyg- och 
rymdteknik; 08 06 02 02 Hållbar 
marktransport; 08 07 01 Medborgarna och 
styrelseformerna i kunskapssamhället; 08 08 
01 01 – 06 06 03 – 09 04 02 – 11 05 01 –
Stödjande åtgärder och förutseende av 
vetenskapliga och tekniska behov

02 04 01 Rymdteknik; 02 04 02 Pilotprojekt 
om förbättring av den europeiska 
säkerhetsforskningen; 08 02 01 
Genforskning och bioteknik för förbättrad 
hälsa; 08 05 01 Livsmedelssäkerhet och 
livsmedelskvalitet; 09 04 01 
Informationssamhällets teknik; 08 03 01 
Nanoteknik, intelligenta material, nya 
produktionsprocesser och 
produktionsanordningar; 08 06 01 01 
Hållbara energisystem; 06 06 02 01 
Hållbara energisystem; 08 06 01 03 Global 
förändring och ekosystem; 08 04 01 Flyg-
och rymdteknik; 08 06 01 02 Hållbar 
marktransport; 06 06 01 Flyg- och 
rymdteknik; 06 06 02 02 Hållbar 
yttransport; 06 03 01 TEN-T (endast 
Galileo, ”den andra särskilda åtgärden”); 
08 07 01 Medborgarna och styrelseformerna 
i kunskapssamhället; 08 08 01 01 – 06 06 03 
– 09 04 02 – 11 05 01 – Stödjande åtgärder 
och förutseende av vetenskapliga och 
tekniska behov.

Motivering

Genom ändringsförslaget beaktas rådets beslut om den nya budgetplanen.

Ändringsförslag 23
Bilaga IV, Finansieringsöversikt för rättsakt, avsnitt 5.3, led 7

(7) Transport (inbegripet flygteknik) (7) Transport (inbegripet flygteknik och 
maritim teknik), i synnerhet Galileo, 
SESAR och ERTMS

Motivering

När det gäller Galileo, SESAR och ERTMS beaktar ändringsförslaget rådets beslut om den 
nya budgetplanen. Europa bör hålla fast vid sitt försprång när det gäller forskning på 
området för maritim teknik.



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

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel Förslag till rådets beslut om det särskilda programmet Samarbete om 
genomförandet av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för 
verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013)

Referensnummer KOM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS)
Ansvarigt utskott ITRE
Yttrande

Tillkännagivande i kammaren
TRAN
17.11.2005

Förstärkt samarbete – tillkännagivande 
i kammaren
Föredragande av yttrande

Utnämning
Jaromír Kohlíček
10.10.2005

Tidigare föredragande av yttrande
Behandling i utskott 24.01.2006 21.02.2006
Antagande 22.02.2006
Slutomröstning: resultat +:

–:
0:

37
0
1

Slutomröstning: närvarande ledamöter Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Philip Bradbourn, Paolo Costa, 
Michael Cramer, Arūnas Degutis, Armando Dionisi, Petr Duchoň, 
Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Roland Gewalt, Luis 
de Grandes Pascual, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław 
Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír 
Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Bogusław 
Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Michael Henry Nattrass, 
Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi 
Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Ulrich 
Stockmann, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Zsolt László Becsey, Den Dover, Zita Gurmai, Anne E. Jensen, Jelko 
Kacin, Zita Pleštinská, Rosa Miguélez Ramos, Vladimír Remek, 
Hannu Takkula

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)

Anna Hedh

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda 
språk)
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