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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslagen till ”Horisont 2020”, som utarbetats helt i linje med kommissionens meddelande 
”En budget för Europa 2020”, stödjer fullt ut Europa 2020-strategin, där forskning och 
innovation identifierades som avgörande för att målen om smart och hållbar tillväxt för alla 
skulle kunna uppnås. Förslagen utgörs av

(1) ett ramprogram för Horisont 2020 (fördraget om Europeiska unionens funktionssätt –
EUF-fördraget),
(2) en enda uppsättning regler för deltagande och spridning (EUF-fördraget),
(3) ett enda särskilt program för att genomföra ramprogrammet Horisont 2020 
(EUF-fördraget) samt
(4) ett enda förslag till de delar av Horisont 2020 som motsvarar Euratomfördraget.

Den övergripande politiska beskrivningen och bakgrunden till dessa lagförslag ingår i ett 
meddelande från kommissionen som antogs tillsammans med förslagen, i vilket ett antal 
viktiga övergripande aspekter behandlas, t.ex. förenkling och hur förhållningssättet till 
innovation har stärkts.

Horisont 2020 har direkta svar på de stora samhällsutmaningar som identifierats i Europa 
2020-strategin och dess flaggskeppsinitiativ. Det kommer också att bidra till att skapa ett 
industriellt ledarskap i Europa och öka spetskompetensen i den vetenskapliga basen, som är 
avgörande för Europas hållbarhet, välstånd och välbefinnande på lång sikt. För att dessa mål 
ska kunna uppnås innehåller förslagen flera olika stödåtgärder som är integrerade i 
forsknings- och innovationscykelns samtliga nivåer. Genom Horisont 2020 samlas och 
förstärks därför verksamheter som nu finansieras genom det sjunde ramprogrammet för 
forskning, delarna avseende innovation i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation 
samt Europeiska institutet för innovation och teknik. Förslagen är också utformade så att 
förfarandet ska bli betydligt enklare för deltagarna.

Ramprogram och särskilt program

Två dokument har hänskjutits till TRAN-utskottet: Förslaget till förordning COM(2011)0809 
som behandlas inom ramen för medbeslutandeförfarandet, och COM(2011)0811 som är 
föremål för ett samrådsförfarande. Eftersom samrådsförfarandet endast ger Europaparlamentet 
en begränsad roll – utan möjlighet att verkligen förhandla med rådet om innehållet – har 
föredraganden valt att koncentrera TRAN-utskottets arbete på ramprogrammet och på att 
eventuellt införa viktiga delar av det särskilda programmet i ramprogrammet. ITRE-utskottet 
har uppgett att det skulle kunna tänka sig att använda samma tillvägagångssätt. 

Föredraganden för detta yttrande har valt att endast koncentrera sig på den del som avser 
transporter, med tanke på att detta är det yttrande som utskottet för transport och turism 
kommer att avge. Inom programmet Horisont 2020 behandlas transportfrågan med 
utgångspunkt i gröna, intelligenta och integrerade transporter. Föredraganden har velat följa 
denna linje, men också anpassa yttrandet till den ståndpunkt som Europaparlamentets utskott 
för transport och turism uttryckt i tidigare antagna betänkanden.
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Föredraganden har även velat trycka på viktiga aspekter av transportpolitiken såsom EU:s 
energiförsörjning, diversifieringen av energikällor i transportindustrin och transporternas 
inverkan på miljön.

I en situation då det råder kraftig ekonomisk konkurrens på världens transportmarknader vill 
föredraganden påminna om betydelsen av att bevara och stärka Europeiska unionens 
utvecklings- och innovationsverksamhet inom transportindustrin i syfte att främja 
konkurrenskraften och skapa arbetstillfällen.

Med tanke på att både den europeiska demografin och européernas livsstil förändras och i 
förhoppning om att skapa en effektiv och konkurrenskraftig inre marknad, fokuserar 
betänkandet på kvaliteten i transportsystemen som bör vara multimodala, och erinrar om att 
rörligheten i städerna är en stor utmaning. I detta syfte bör man uppmuntra inrättandet av en 
kunskaps- och innovationsgrupp för frågor som rör rörligheten i städerna.

Slutligen önskar föredraganden lyfta fram den viktiga sociala roll som transporterna spelar, 
särskilt för de mest utsatta samhällsgrupperna, och att en god planering av transporterna gör 
det möjligt att säkerställa territoriell sammanhållning och bekämpa ojämlikheter.

Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)

Programmet Horisont 2020 och Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – det andra 
viktiga initiativet för transportsektorn som finansieras via EU:s budget – bör samordnas så att 
de kompletterar varandra och för att undvika eventuella överlappningar. Det är också viktigt 
att man vid samordningen av FSE och Horisont 2020 ser till att den forsknings- och 
innovationskedja som leder till infrastrukturutveckling inte bryts. Detta är särskilt viktigt 
under en period då betydande tekniska framsteg inom transport, energi och IKT kommer att 
behövas för att EU ska kunna uppnå sina ambitiösa mål i Europa 2020-strategin.

Det är viktigt att betona att allt stöd till forskning och innovation som baseras på 
finansieringsinstrument kommer att ske via finansieringsinstrument som är förknippade med 
Horisont 2020.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Unionen har åtagit sig att följa Europa 
2020-strategin, som fastställer målen smart 
och hållbar tillväxt för alla och belyser 
betydelsen av forskning och innovation 
som viktiga drivkrafter för socialt och 
ekonomiskt välstånd och miljöhållbarhet, 
och att öka utgifterna för forskning och 
utveckling till 3 % av 
bruttonationalprodukten (BNP) senast 
2020, samtidigt som en indikator för 
innovationsintensiteten utvecklas. I detta 
sammanhang fastställer 
flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen 
en strategisk och integrerad taktik för 
forskning och innovation, där de ramar och 
mål fastslås som unionens framtida 
finansiering för forskning och innovation 
bör bidra till. Forskning och innovation är 
också viktiga faktorer för andra 
flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-
strategin, särskilt Ett resurseffektivt 
Europa, En industripolitik för en 
globaliserad tid och En digital agenda för 
Europa. För att Europa 2020-målen för 
forskning och innovation ska kunna uppnås 
har dessutom sammanhållningspolitiken en 
nyckelroll genom kapacitetsuppbyggnad 
och för tillhandahållande av en 
spetsforskningsstege.

(3) Unionen har åtagit sig att följa Europa 
2020-strategin, som fastställer målen smart 
och hållbar tillväxt för alla och belyser 
betydelsen av forskning och innovation 
som viktiga drivkrafter för socialt och 
ekonomiskt välstånd och miljöhållbarhet, 
och att öka utgifterna för forskning och 
utveckling till 3 % av 
bruttonationalprodukten (BNP) senast 
2020, samtidigt som en indikator för 
innovationsintensiteten utvecklas. I detta 
sammanhang fastställer 
flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen 
en strategisk och integrerad taktik för 
forskning och innovation, där de ramar och 
mål fastslås som unionens framtida 
finansiering för forskning och innovation 
bör bidra till. Forskning och innovation är 
också viktiga faktorer för andra 
flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-
strategin, särskilt Ett resurseffektivt 
Europa, En industripolitik för en 
globaliserad tid och En digital agenda för 
Europa. För att Europa 2020-målen för 
forskning och innovation ska kunna uppnås 
har dessutom sammanhållningspolitiken en 
nyckelroll genom kapacitetsuppbyggnad 
och för tillhandahållande av en 
spetsforskningsstege. Hänsyn bör tas till 
de olika utvecklingsnivåerna i regionerna 
och till de investeringar som gjorts i 
forskning och innovation, och man bör 
stödja de regioner som är längst ifrån att 
uppnå målen i Europa 2020-strategin med 
särskilda åtgärder och/eller program.

Motivering

De olika utvecklingsnivåerna i de europeiska regionerna, framför allt i fråga om forskning 
och innovation, gör att vissa regioner fortfarande är långt ifrån att uppnå målen i 
Europa 2020-strategin. Därför bör vissa regioner stödjas med särskilda åtgärder i syfte att 
föra dem närmare EU 2020-målen, i enlighet med deras investeringsnivå i forskning och 
innovation.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) I vitboken Färdplan för ett 
gemensamt europeiskt transportområde –
ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem1 anser kommissionen att 
politiken för forskning och innovation på 
transportområdet i allt större utsträckning 
och på ett enhetligt sätt bör främja 
utvecklingen av viktig teknik som behövs 
för att omvandla unionens 
transportsystem till ett modernt, effektivt, 
hållbart och användarvänligt system. 
Vitboken fastställer att utsläppen av 
växthusgaser fram till 2050 ska minskas 
med 60 % jämfört med nivåerna för 1990.
_____________

1 COM(2011)0144.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För största möjliga effekt bör Horisont 
2020 utveckla nära synergier med andra 
unionsprogram på områden som t.ex. 
utbildning, rymden, miljö, konkurrenskraft 
och små och medelstora företag, inre 
säkerhet, kultur och media, och med 
resurser från sammanhållningspolitiken 
och politiken för landsbygdsutveckling, 
som särskilt kan bidra till att stärka 
nationell och regional forsknings- och 
innovationsförmåga inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

(26) För största möjliga effekt bör Horisont 
2020 utveckla nära synergier med andra 
unionsprogram på områden som t.ex. hälsa, 
utbildning, rymden, transporter, miljö, 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag, inre säkerhet, kultur och media, 
och med resurser från 
sammanhållningspolitiken, politiken för 
landsbygdsutveckling och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, som särskilt kan 
bidra till att stärka nationell och regional 
forsknings- och innovationsförmåga inom 
ramen för strategier för smart 
specialisering.
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Motivering

Det måste göras en koppling mellan ramprogrammet Horisont 2020 och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, eftersom man för att kunna uppnå målen i vitboken om transporter 
måste fokusera på smarta ekologiska transporter, vilket enbart är möjligt om man finansierar 
innovation och forskning på transportområdet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Större effekt bör också uppnås genom 
att kombinera Horisont 2020 med medel 
från den privata sektorn inom offentlig-
privata partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
Europas konkurrensmål i ett större 
perspektiv och till att ta itu med 
samhällsutmaningar. Offentlig-privata 
partnerskap i form av gemensamma 
teknikinitiativ, som införts genom 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1982/2006/EG av den 18 december 2006 
om Europeiska gemenskapens sjunde 
ramprogram för verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013), får fortsätta 
att användas med mer ändamålsenliga 
strukturer.

(29) Större effekt bör också uppnås genom 
att kombinera Horisont 2020 med medel 
från den privata sektorn inom offentlig-
privata partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
Europas konkurrensmål i ett större 
perspektiv och till att ta itu med 
samhällsutmaningar. Offentlig-privata 
partnerskap i form av gemensamma 
teknikinitiativ, som införts genom 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1982/2006/EG av den 18 december 2006 
om Europeiska gemenskapens sjunde 
ramprogram för verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013), får fortsätta 
att användas med mer ändamålsenliga 
strukturer, och nya partnerskap får 
upprättas.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska spela en central roll i 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
för smart och hållbar tillväxt för alla 
genom att tillhandahålla en gemensam 
strategisk ram för unionens finansiering av 

Horisont 2020 ska spela en central roll i 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
för smart och hållbar tillväxt för alla 
genom att tillhandahålla en gemensam 
strategisk ram för unionens finansiering av 
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forskning och innovation, och därmed 
fungera som hävstång för privata 
investeringar, skapa nya arbetstillfällen och 
säkerställa hållbar tillväxt och 
konkurrenskraft på lång sikt i Europa.

forskning och innovation, och därmed 
fungera som hävstång för privata 
investeringar, skapa nya arbetstillfällen och 
säkerställa hållbar tillväxt och 
konkurrenskraft på lång sikt i Europa, 
genom att minska forsknings- och 
innovationsklyftan i unionens mindre 
utvecklade regioner med hjälp av 
särskilda åtgärder och program.

Motivering

Denna hänvisning är redan införd i skälen men bör även införas i själva förordningen, i 
artikeln med rubriken ”Mervärde för unionen”. Särskild uppmärksamhet bör ägnas de olika 
utvecklingsnivåerna i fråga om investeringar i innovation och forskning.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Ha nära ekonomiska och geografiska 
förbindelser med unionen.

iii) Ha nära ekonomiska och geografiska 
förbindelser med unionen eller 
upprätthålla särskilda historiska och 
kulturella kopplingar till unionens 
medlemsstater.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som garanterar att de prioriteringar och 
åtgärder som stöds är relevanta för 
föränderliga behov och beaktar 
utvecklingen av vetenskap, teknik, 
innovation, marknader och samhälle, där 
innovation även omfattar affärsmässiga, 
organisatoriska och samhälleliga aspekter.

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som garanterar att de prioriteringar och 
åtgärder som stöds är relevanta för 
föränderliga behov och beaktar 
utvecklingen av vetenskap, teknik, 
innovation, marknader och samhälle, där 
innovation även omfattar affärsmässiga, 
organisatoriska och samhälleliga aspekter.
Teknikneutralitet är en absolut 
förutsättning för en effektiv 



AD\913053SV.doc 9/31 PE491.273v02-00

SV

innovationspolitik.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som kompletterar unionens andra 
stödprogram, däribland strukturfonderna.

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som kompletterar unionens andra 
stödprogram, däribland strukturfonderna, 
Fonden för ett sammanlänkat Europa och 
de särskilda programmen och åtgärderna 
för stöd och kompensation inom ramen 
för regionalpolitiken och 
sammanhållningspolitiken.

Motivering

Av konsekvens- och effektivitetsskäl bör man säkerställa att Horisont 2020-programmet och 
unionens stödprogram, särskilt Fonden för ett sammanlänkat Europa och strukturfonderna,
men även särskilda program och åtgärder, kompletterar varandra.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De offentlig-privata partnerskapen ska 
tillhandahålla offentliga medel genom 
insynsvänliga förfaranden. I syfte att 
tillåta en större flexibilitet kan medel 
beviljas antingen genom förslag från 
konkurrensutsatta ansökningsomgångar 
eller, i motiverade fall, genom direkta 
anslag. 

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Åtgärder i linje med unionens 
politiska prioriteringar.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 14 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, 
havs- och sjöfartsforskning och
bioekonomi.

(b) Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, 
havs- och sjöfartsforskning, hållbar turism 
samt bioekonomi;

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet ”Inkluderande, 
innovativa och trygga samhällen” omfattar 
även en verksamhet för att överbrygga 
forsknings- och innovationsklyftan med 
särskilda åtgärder för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner i unionen.

Det särskilda målet ”Inkluderande, 
innovativa och trygga samhällen” omfattar 
även en verksamhet för att överbrygga 
forsknings- och innovationsklyftan med 
särskilda åtgärder för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner i unionen, särskilt i de yttersta 
randområdena, med beaktande av deras 
särdrag, som anges i artiklarna 174, 349 
och 355 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.3 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpning av utformning och utveckling 
av konvergerande teknik för nya 
affärsmöjligheter, inbegripet bevarande av 

Tillämpning av utformning och utveckling 
av konvergerande teknik för nya 
affärsmöjligheter, inbegripet bevarande av 
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material med historiskt eller kulturellt 
värde.

material med historiskt eller kulturellt 
värde, samt förbättring av resmålsnät för 
ekoturism och hållbar turism på området 
för det historiska arvet och kultur-, 
industri- och naturarvet.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, 
havs- och sjöfartsforskning och
bioekonomi

2. Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, 
havs- och sjöfartsforskning, hållbar turism 
samt bioekonomi;

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Syftet är att förbättra nätverksarbetet 
och informationen när det gäller den 
potential som ekoturism och hållbar 
turism har i Europa, och på så sätt bättre 
kunna skydda det historiska arvet och 
kultur-, industri och naturarvet.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att påskynda denna utveckling kommer 
ett strategiskt tillvägagångssätt på 
unionsnivå att krävas, som spänner över 
energiförsörjning, efterfrågan och 
användning i byggnader, tjänster, 
transporter och industriella värdekedjor. 
Detta kommer att kräva en anpassning av 

För att påskynda denna utveckling kommer 
ett strategiskt tillvägagångssätt på 
unionsnivå att krävas, som spänner över 
energiförsörjning, efterfrågan och 
användning i byggnader, tjänster, 
transporter och industriella värdekedjor. 
Detta kommer att kräva en anpassning av 



PE491.273v02-00 12/31 AD\913053SV.doc

SV

resurser inom hela unionen, däribland 
resurser från sammanhållningspolitiken, 
särskilt genom de nationella och regionala 
strategierna för smart specialisering, 
system för handel med utsläppsrätter, 
offentlig upphandling och andra 
finansieringsmekanismer. Det kommer 
också att krävas en politik för reglering och 
utbyggnad av förnybara energikällor och 
energieffektivitet, skräddarsytt tekniskt 
bistånd och kapacitetsuppbyggnad för att 
undanröja icke-tekniska hinder.

resurser inom hela unionen, däribland 
resurser från sammanhållningspolitiken, 
särskilt genom de nationella och regionala 
strategierna för smart specialisering,
system för handel med utsläppsrätter, 
offentlig upphandling och andra 
finansieringsmekanismer. Det kommer 
också att krävas en politik för reglering och 
utbyggnad av förnybara energikällor och 
energieffektivitet, skräddarsytt tekniskt 
bistånd och kapacitetsuppbyggnad för att 
undanröja icke-tekniska hinder. För de 
yttersta randområdena bör möjligheten 
till incitament beaktas för att de ska 
kunna utveckla förnybara energikällor 
och därmed ta tillvara sin potential för 
alternativa energikällor och samtidigt 
minska sitt beroende av fossila bränslen.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 3 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Smarta, gröna och integrerade 
transporter

4. Smarta, gröna och integrerade 
transporter och rörlighet

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att skapa ett 
europeiskt transportsystem som är 
resurseffektivt, miljövänligt, säkert och 
sammanhängande till förmån för 
medborgarna, ekonomin och samhället.

Det särskilda målet är att skapa ett 
europeiskt transportsystem som är 
resurseffektivt, klimat- och miljövänligt, 
säkert och driftskompatibelt till förmån för 
medborgarna, användarna, arbetstagarna 
och ekonomin såväl som för samhället.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa måste förena människors ökade
behov av rörlighet med det absoluta 
behovet av ekonomisk prestanda och 
kraven på ett samhälle med låga 
koldioxidutsläpp och en klimattålig 
ekonomi. Trots tillväxten måste 
transportsektorn åstadkomma en väsentlig 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
andra negativa miljöeffekter, och måste 
bryta sitt beroende av olja, och samtidigt 
bibehålla hög effektivitet och rörlighet.

Europa måste förena människors 
förändrade behov av rörlighet, vilka 
påverkas av nya demografiska och 
samhälleliga utmaningar liksom 
territoriell sammanhållning, med det 
absoluta behovet av ekonomisk prestanda 
och kraven på ett samhälle med låga 
koldioxidutsläpp och en klimattålig 
ekonomi. Trots tillväxten måste 
transportsektorn åstadkomma en väsentlig 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
andra negativa miljöeffekter, och måste 
bryta sitt beroende av olja och andra 
fossila bränslen som till stor del levereras 
av tredjeländer vars resurser är 
begränsade, och samtidigt bibehålla hög 
effektivitet och rörlighet, utan att detta 
medför att redan isolerade regioner, 
särskilt de yttersta randområdena, blir 
ännu mer svårtillgängliga.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hållbar rörlighet kan endast uppnås genom 
en radikal förändring av transportsystemet, 
vilket bygger på genombrott inom 
transportforskningen, långtgående 
innovation och ett sammanhängande 
alleuropeiskt genomförande av 
miljövänligare, säkrare och smartare 
transportlösningar.

Hållbar rörlighet kan endast uppnås genom 
en radikal förändring av transportsystemet, 
vilket bygger på genombrott inom 
transportforskningen, långtgående 
innovation och ett sammanhängande 
alleuropeiskt genomförande av 
miljövänligare, säkrare och smartare 
transportlösningar, inklusive investeringar 
i innovativ infrastruktur för alla 
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transportsätt.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovation på 
transportområdet måste bidra till att 
upprätta ett gemensamt europeiskt 
transportområde genom att utveckla 
teknik och system, såsom det europeiska 
tågkontrollsystemet (ETCS) och 
tågledningssystemet (ERTMS), som syftar 
till att avskaffa hinder för 
gränsöverskridande trafik. Teknik och 
system som underlättar EU-medborgarnas 
rörlighet, såsom en europeisk multimodal 
reseplanerare, måste också få stöd och 
införas i hela Europa.

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovation måste leda till 
fokuserade och snabba framsteg som kan 
bidra till unionens viktigaste politiska mål, 
och samtidigt öka den ekonomiska 
konkurrenskraften, stödja övergången till 
en klimattålig ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp och upprätthålla den 
globala ledningen på marknaden.

Forskning och innovation måste leda till 
fokuserade och snabba framsteg som kan 
bidra till unionens viktigaste politiska mål, 
och samtidigt öka den ekonomiska 
konkurrenskraften, stödja övergången till 
en klimattålig ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp, öka rörligheten i hela 
Europa och upprätthålla den globala 
ledningen på marknaden.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transportsektorn är en viktig drivkraft för 
Europas ekonomiska konkurrenskraft och 
tillväxt. Den säkerställer den rörlighet för 
människor och varor som behövs för en 
integrerad europeisk inre marknad och ett 
öppet och mer inkluderande samhälle. Den 
är en av Europas största tillgångar i form 
av industriell kapacitet och tjänstekvalitet, 
och spelar en ledande roll på många 
världsmarknader. Transportbranschen och 
tillverkningen av transportmedel utgör 
tillsammans 6,3 % av unionens BNP. 
Samtidigt står den europeiska 
transportbranschen inför en allt hårdare 
konkurrens från andra delar av världen. 
Banbrytande teknik kommer att krävas 
för att säkra Europas framtida 
konkurrenskraft och minska nackdelarna 
med vår nuvarande transportsystem.

Transportsektorn är en viktig drivkraft för 
Europas ekonomiska konkurrenskraft och 
tillväxt. Den säkerställer territoriell 
sammanhållning och den rörlighet för 
människor och varor som behövs för 
integrationen av en europeisk inre 
marknad och ett öppet och mer 
inkluderande samhälle, och minskar de 
europeiska regionernas isolering på alla 
nivåer. Den är en av Europas största 
tillgångar i form av industriell kapacitet 
och tjänstekvalitet, och spelar en ledande 
roll på många världsmarknader. 
Transportbranschen och tillverkningen av 
transportmedel utgör tillsammans 6,3 % av 
unionens BNP och står för omkring 
13 miljoner arbetstillfällen. Samtidigt står 
den europeiska transportbranschen inför en 
allt hårdare konkurrens från andra delar av 
världen. För att strategin för ekonomisk 
återhämtning och främjandet av 
industriell know-how ska fungera krävs 
det att EU ökar sina åtaganden i alla 
transportsektorer, med tanke på deras 
ekonomiska och teknologiska betydelse.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transportsektorn är en av viktig källa för 
utsläpp av växthusgaser och står för upp till 
en fjärdedel av alla utsläpp. 
Transportsektorn är till 96 % beroende av 
fossila bränslen. Samtidigt är 
trafikstockningar är ett allt större problem 
– systemen är ännu inte tillräckligt smarta, 
alternativen för att växla mellan olika 
transportsätt är inte alltid attraktiva; antalet 
dödsolyckor på vägarna är fortfarande 
enormt högt med 34 000 per år i unionen; 

Transportsektorn är en av viktig källa för 
utsläpp av växthusgaser och står för upp till 
en fjärdedel av alla utsläpp. 
Transportsektorn är till 96 % beroende av 
fossila bränslen. Samtidigt är 
trafikstockningar ett allt större problem –
systemen är ännu inte tillräckligt smarta, 
alternativen för att övergå till mer hållbara
transportsätt är inte alltid attraktiva; antalet 
dödsolyckor på vägarna är fortfarande 
enormt högt med 34 000 per år i unionen; 



PE491.273v02-00 16/31 AD\913053SV.doc

SV

människor och företag förväntar sig ett 
transportsystem som är säkert och tryggt. 
Städerna innebär särskilda utmaningar för 
hållbara transporter.

människor och företag förväntar sig ett 
transportsystem som är tillgängligt för 
alla, säkert och tryggt. Städerna innebär 
särskilda utmaningar för en bättre balans 
mellan livskvalitet och hållbara transporter
och rörlighet.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom några decennier skulle den 
förväntade tillväxten inom transportsektorn 
leda till trafikkaos i Europa, med 
outhärdliga ekonomiska kostnader och 
samhällseffekter som följd. Antalet 
passagerarkilometer förväntas fördubblas 
under de kommande 40 åren och växa 
dubbelt så snabbt för flygresor. 
Koldioxidutsläppen skulle öka med 35 % 
fram till 2050. Kostnaderna för 
trafikstockningar skulle öka med omkring 
50 %, till nästan 200 miljarder euro årligen. 
De externa kostnaderna för olyckor skulle 
öka med omkring 60 miljarder euro jämfört 
med 2005.

Inom några decennier skulle den 
förväntade tillväxten inom transportsektorn 
kunna leda till allvarliga 
trafikstockningar i Europa, med 
katastrofala följder för ekonomin och 
samhället. Antalet passagerarkilometer 
förväntas fördubblas under de kommande 
40 åren och växa dubbelt så snabbt för 
flygresor. Koldioxidutsläppen skulle öka 
med 35 % fram till 2050. Kostnaderna för 
trafikstockningar skulle öka med omkring 
50 %, till nästan 200 miljarder euro årligen. 
De externa kostnaderna för olyckor skulle 
öka med omkring 60 miljarder euro jämfört 
med 2005.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är mycket viktigt att innovativa 
koncept för transport- och 
mobilitetstjänster ges stöd och utvecklas 
genom konkreta förbättringar inom 
miljövänlig logistik och 
mobilitetsplanering. Nya tillvägagångssätt 
för produktion, lagerhållning och 
leveranser av gods samt ett mer effektivt 
och rationellt bemötande av 
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mobilitetsbehov och användning av 
kommunikationshjälpmedel bör leda till 
ett samhälle med mindre slöseri i 
transport- och rörlighetsrelaterade 
tjänster. Man ska kontrollera hur 
strategier för att minska 
transportvolymerna påverkar 
sysselsättningen.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oförändrade förhållanden är därför inte ett 
alternativ. Forskning och innovation, som 
styrs av politiska mål och med inriktning 
på de viktigaste utmaningarna, ska i hög 
grad bidra till att uppnå unionens mål att 
begränsa den globala temperaturökningen 
till 2° C, minska koldioxidutsläppen från 
transporter med 60 %, drastiskt minska 
trafikstockningar och kostnader för 
olyckor, och praktiskt taget eliminera 
antalet trafikolyckor fram till 2050.

Oförändrade förhållanden är därför inte ett 
alternativ. Forskning och innovation, som 
styrs av politiska mål och med inriktning 
på de viktigaste utmaningarna, ska i hög 
grad bidra till att uppnå unionens mål att 
begränsa den globala temperaturökningen 
till 2° C och minska koldioxidutsläppen 
från transporter med 60 %. För att uppnå 
dessa mål till 2050 måste man fastställa 
exaktare och mer konkreta åtgärder för 
perioden fram till 2020. Det krävs i första 
hand en omfattande minskning av 
koldioxidutsläppen och andra 
växthusgaser från transporter (jämfört 
med siffrorna för 2009). Dessa 
utsläppsminskningar kommer att 
fastställas separat för varje transportslag 
för att uppnå 20–20–20-målen. 
Forsknings- och 
innovationsverksamheten bör också bidra 
till en internalisering av de externa 
kostnaderna senast 2020, drastiskt minska 
trafikstockningar och kostnader för olyckor 
och beslutsamt fortsätta arbetet med att 
hitta lösningar på trafikosäkerheten för 
att eliminera antalet dödsfall i trafiken
fram till 2050, samt i linje med detta mål, 
sträva efter att halvera antalet 
trafikolyckor fram till 2020. I vitboken 
Färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde – ett konkurrenskraftigt 
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och resurseffektivt transportsystem kräver 
kommissionen att dessa mål uppnås 
genom en innovativ, hållbar och effektiv 
transportpolitik.

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Problemen med föroreningar, 
trafikstockningar, säkerhet och trygghet är 
gemensamma för hela unionen och kräver 
samordnade europeiska åtgärder. Att 
påskynda utvecklingen och användningen
av ny teknik och innovativa lösningar för 
fordon, infrastruktur- och 
transportförvaltning kommer att vara 
avgörande för att skapa ett renare och 
effektivare transportsystem i unionen, 
åstadkomma de resultat som krävs för att 
minska klimatförändringarna och förbättra 
resurseffektiviteten, och upprätthålla 
Europas ledande position på 
världsmarknaden för transportrelaterade 
produkter och tjänster. Dessa mål kan inte 
uppnås genom uppsplittrade enbart 
nationella insatser.

Problemen med föroreningar, 
trafikstockningar, säkerhet och trygghet är 
gemensamma för hela unionen och kräver 
samordnade europeiska åtgärder. Att 
påskynda utvecklingen och en 
harmoniserad användning av ny teknik 
och innovativa lösningar för fordon, vilket 
säkerställer en enhetlig utveckling av
infrastruktur- och transportförvaltning,
kommer att vara avgörande för att skapa ett 
renare, säkrare och effektivare 
transportsystem i unionen, åstadkomma de 
resultat som krävs för att minska 
klimatförändringarna och förbättra 
resurseffektiviteten, och upprätthålla 
Europas ledande position på 
världsmarknaden för transportrelaterade 
produkter och tjänster. Dessa mål kan inte 
uppnås genom uppsplittrade enbart 
nationella insatser. Det är också viktigt att 
stödja befintliga lösningar genom att 
skapa effektiva, intelligenta, 
driftskompatibla och sammankopplade 
system till stöd för systemen Sesar, 
Galileo, Egnos, GMES, ERTMS, RIS, 
SafeSeaNet, LRIT och ITS. Man bör även 
fortsätta arbetet med initiativ som e-
säkerhet och eCall.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilaga I – part III – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansiering på unionsnivå av forskning 
och innovation på transportområdet 
kommer att komplettera medlemsstaternas 
verksamheter genom att fokusera på 
verksamheter med ett klart europeiskt 
mervärde. Detta innebär att tonvikten 
kommer att läggas på prioriterade områden 
som motsvarar europeiska politiska mål,
där en kritisk massa för insatserna krävs, 
där Europaomfattande driftskompatibla
transportlösningar måste fortsätta att 
tillämpas, eller där sammanförandet av 
insatser transnationellt kan minska riskerna 
vid investering i forskning, bana väg för 
gemensamma standarder och förkorta tiden 
för marknadsintroduktion av 
forskningsresultat.

Finansiering på unionsnivå av forskning 
och innovation på transportområdet 
kommer att komplettera medlemsstaternas 
verksamheter genom att fokusera på 
verksamheter med ett klart europeiskt 
mervärde. Detta innebär att tonvikten 
kommer att läggas på prioriterade områden 
som motsvarar europeiska politiska mål där 
en kritisk massa för insatserna krävs, där 
Europaomfattande transportsystem, 
moderna framdrivningssystem och 
kraftkällor, lösningar för driftskompatibla
transporter eller multimodal infrastruktur
måste fortsätta att tillämpas, eller där 
sammanförandet av insatser transnationellt 
kan få bort flaskhalsarna i 
transportsystemet (t.ex. den låga 
innovationsnivån inom infrastruktur i 
EU-12) och minska riskerna vid 
investering i forskning, bana väg för 
gemensamma standarder, standardisering
och förkorta tiden för 
marknadsintroduktion av 
forskningsresultat.

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhet för forskning och innovation 
ska omfatta en rad initiativ som täcker hela 
innovationskedjan. Flera verksamheter är 
särskilt avsedda att hjälpa till att föra ut 
resultat på marknaden – en programmatisk 
inställning till forskning och innovation, 
demonstrationsprojekt, åtgärder för 
marknadspenetration och stöd till 
standardisering, reglering och innovativa 
strategier för upphandling tjänar alla detta 
mål. Att utnyttja berörda parters 
engagemang och expertis kommer 
dessutom att bidra till att överbrygga 

Verksamhet för forskning och innovation 
ska omfatta en rad initiativ som täcker hela 
innovationskedjan och följa ett integrerat 
angreppssätt för innovativa 
transportlösningar, alltifrån innovationer 
avseende fordon till infrastruktur och 
transportsystem. Flera verksamheter är 
särskilt avsedda att hjälpa till att föra ut 
resultat på marknaden – en programmatisk 
inställning till forskning och innovation, 
demonstrationsprojekt, åtgärder för 
marknadspenetration och stöd till 
standardisering, reglering och innovativa 
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klyftan mellan forskningsresultat och 
tillämpning av dem i transportsektorn.

strategier för upphandling tjänar alla detta 
mål. Att utnyttja berörda parters 
engagemang och expertis kommer 
dessutom att bidra till att överbrygga 
klyftan mellan forskningsresultat och 
tillämpning av dem i transportsektorn.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar i forskning och innovation 
för ett miljövänligare, smartare och mer 
integrerat transportsystem kommer på ett 
avsevärt sätt att bidra till att uppfylla 
Europa 2020-målen smart och hållbar 
tillväxt för alla och målen för 
flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen. 
Verksamheterna kommer att stödja 
genomförandet av vitboken om transporter 
som syftar till ett gemensamt europeiskt 
transportområde. De kommer också att 
bidra till de politiska mål som beskrivs i 
flaggskeppsinitiativen Ett resurseffektivt 
Europa, En industripolitik för en 
globaliserad tid och En digital agenda för 
Europa.

Investeringar i forskning och innovation 
för ett miljövänligare, smartare, pålitligare
och mer integrerat transportsystem 
kommer på ett avsevärt sätt att bidra till att 
uppfylla Europa 2020-målen smart och 
hållbar tillväxt för alla och målen för 
flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen. 
Verksamheterna kommer att stödja 
genomförandet av vitboken om transporter 
som syftar till ett gemensamt europeiskt 
transportområde. De kommer också att 
delta i uppnåendet av de politiska mål som 
beskrivs i flaggskeppsinitiativen Ett 
resurseffektivt Europa, En industripolitik 
för en globaliserad tid och En digital 
agenda för Europa. Åtgärder kommer 
också att vidtas för att säkerställa 
samstämdhet med andra delar av dessa 
program, särskilt genom inrättandet av en 
kunskaps- och innovationsgrupp för 
frågor som rör rörligheten i städerna och 
smarta städer.

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Resurseffektiva transporter som 
respekterar miljön

(a) Resurseffektiva transporter som 
respekterar miljön och folkhälsan
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Bilaga I – part III – punkt 4 – punkt 4.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att minimera transporternas 
inverkan på klimat och miljö genom att 
förbättra effektiviteten i utnyttjandet av 
naturresurser, och genom att minska 
beroendet av fossila bränslen.

Syftet är att minimera transporternas 
inverkan på klimat och miljö, liksom på 
folkhälsan, genom att förbättra kvaliteten, 
verkningsgraden och effektiviteten i 
utnyttjandet av naturresurser, och genom 
att minska beroendet av fossila bränslen
och samtidigt diversifiera 
bränsleförsörjningskällorna.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
minska resursförbrukningen och utsläppen 
av växthusgaser och förbättra fordonens 
effektivitet, påskynda utvecklingen och 
införandet av en ny generation elektriska 
och andra fordon utan eller med låga 
utsläpp, inbegripet genom genombrott när 
det gäller motorer, batterier och 
infrastruktur, utforska och utnyttja
potentialen hos alternativa bränslen och 
innovativa och effektivare 
framdrivningssystem, inklusive 
bränsleinfrastruktur, optimera 
användningen av infrastruktur med hjälp 
av intelligenta transportsystem och 
intelligent utrustning, och att öka 
användningen av efterfrågestyrning och
offentliga och icke-motoriserade 
transporter, särskilt i stadsområden. 

Fokuseringen för verksamheten ska först 
och främst vara att minska 
resursförbrukningen och utsläppen av 
växthusgaser och förbättra alla 
fordonstypers energieffektivitet, påskynda 
utvecklingen och införandet av en ny 
generation elektriska och andra fordon utan 
eller med låga utsläpp (t.ex. el- och 
hybridfordon, dvs. inte enbart bilar utan 
även elcyklar, spårvagnar och tåg) och 
tillhörande infrastruktur, inbegripet 
genom genombrott när det gäller motorer, 
batterier och infrastruktur samt 
utnyttjandet av förnybara energikällor 
inom räls-, vatten- och lufttransporter.
Det måste även finnas en politik för 
hanteringen av det avfall som dessa 
innovationer ger upphov till.

Dessutom är det viktigt att all innovation 
som syftar till låga eller inga utsläpp av 
växthusgaser inom samtliga transportslag 
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stöds, bland annat utveckling och 
utnyttjande av den stora potentialen hos 
alternativa och hållbara bränslen, 
utveckling av innovativa och effektivare 
framdrivningssystem liksom optimering av 
bränsleinfrastrukturen, fordonens vikt 
och aerodynamik samt utveckling av 
infrastruktur, och att optimera 
användningen av infrastruktur genom att 
använda intelligenta transportsystem och 
intelligent utrustning. Det är viktigt att öka 
användningen av offentliga och icke-
motoriserade transporter och intermodala 
mobilitetskedjor (gångtrafik–cykling, 
samåkning, bilpooler, kollektivtrafik) 
särskilt i stadsområden.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led a – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avslutningsvis har man under flera års 
tid konstaterat att motorfordonens utsläpp 
påverkar människors hälsa. Därför bör 
minskade partikelutsläpp fortsätta att 
utgöra ett av EU:s prioriterade mål på 
transportområdet. En sådan politik bör 
särskilt fokusera på utvecklingen av 
alternativa bränslen. Det är också viktigt 
att investera i innovativa lösningar för att 
minska buller och uppfattade vibrationer. 
Utvecklingen av alternativa bränslen och 
innovativa lösningar för att minska buller 
och uppfattade vibrationer kommer att 
bidra till att begränsa skadliga utsläpp 
och öka allmänhetens välbefinnande.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led a – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är nödvändigt att hitta ett 
angreppssätt och lösningar för att 
organisera rörligheten i städerna på ett 
innovativt, insynsvänligt och modernt sätt, 
med beaktande av demografiska 
samhällsförändringar, och förslag på hur 
olika transportslag kan samexistera i 
stadsområden, inklusive icke-motoriserad 
trafik, och på förbindelser med nätet.

Motivering

Detta ändringsförslag bör införlivas i den nya punkt som föredraganden föreslår i sitt 
ändringsförslag 18 om inrättande av en ny kunskaps- och innovationsgrupp för frågor som 
rör rörlighet i städer och intelligenta städer.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led a – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minskade partikel- och bullerutsläpp bör 
därför fortsätta att utgöra ett av EU:s 
prioriterade mål på transportområdet. En 
sådan politik bör särskilt fokusera på 
utvecklingen av alternativa bränslen, 
infrastruktur och intelligenta 
transportsystem.

Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att förena de ökade behoven av 
rörligheten med förbättrade 
transportflöden, genom innovativa 
lösningar för sammanhängande, 
allomfattande, säkra, trygga och 
tillförlitliga transportsystem.

Syftet är att förena de ökade behoven av 
rörlighet med förbättrade transportflöden, 
genom innovativa lösningar för 
sammanhängande, intermodala,
allomfattande, tillgängliga, säkra, trygga 
och tillförlitliga transportsystem, utan att 
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bortse från betydelsen av en innovativ och 
intermodal infrastruktur av god kvalitet.

Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokus för verksamheten ska vara att 
minska trafikstockningarna, förbättra 
tillgängligheten och tillgodose användarnas 
behov genom att främja integrerad 
transport och logistik från dörr till dörr, 
främja intermodalitet och spridningen av 
smarta lösningar för planering och 
förvaltning, och att radikalt minska 
förekomsten av olyckor och 
konsekvenserna av hot mot säkerheten.

Fokus för verksamheten ska vara att 
minska trafikstockningarna, förbättra 
tillgängligheten och tillgodose användarnas 
behov genom att främja integrerad och 
hundraprocentigt intermodal transport, 
infrastruktur och logistik från dörr till 
dörr, främja intermodalitet och spridningen 
av smarta lösningar för planering och 
förvaltning, och att radikalt minska 
förekomsten av olyckor och 
konsekvenserna av hot mot säkerheten.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokus för verksamheten ska vara att 
minska trafikstockningarna, förbättra 
tillgängligheten och tillgodose användarnas 
behov genom att främja integrerad 
transport och logistik från dörr till dörr, 
främja intermodalitet och spridningen av 
smarta lösningar för planering och 
förvaltning, och att radikalt minska 
förekomsten av olyckor och 
konsekvenserna av hot mot säkerheten.

Fokus för verksamheten ska vara att 
minska trafikstockningarna, förbättra 
tillgängligheten och driftskompatibiliteten
och tillgodose användarnas behov, först 
och främst genom att avlägsna 
flaskhalsarna (låg innovationsnivå inom 
infrastrukturen i stora delar av Europa, 
avsaknad av regional och småskalig 
flygtrafik) och stödja användarstyrd 
transport genom att främja integrerad 
transport och logistik från dörr till dörr, 
utarbeta intelligenta 
transporttillämpningar och 
ledningssystem, integrerad 
biljettförsäljning, reseinformation och 
betalning och påskynda intermodala 
lösningar för passagerare, anpassa 
väginfrastruktur till oskyddade 
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vägtrafikanter och till behoven i ett 
åldrande samhälle, identifiera de fördelar 
som ITS och samarbetssystem för 
vägtransporter kan medföra för 
förvaltningen av en säker 
väginfrastruktur, och att radikalt minska 
förekomsten av olyckor (dvs. genom att 
förbättra kommunikationen mellan 
infrastruktur, trafikchefer och fordon 
med intelligenta system och förståelsen 
för trafikanters beteende för att förbättra 
de tekniska lösningarna i fordon, genom 
primärt och sekundärt förebyggande 
arbete för trafiksäkerhet samt genom att 
utveckla intelligenta transportsystem 
(ITS) för vägtrafikanter, med fokus på 
högriskgrupper, såsom mopedister och 
motorcyklister, cyklister och fotgängare))
och konsekvenserna av hot mot säkerheten 
(dvs. utveckling av pålitliga system för att 
upptäcka hot inom luftfart samt en 
utveckling av inspelningsanordningar för 
sjöfartsskydd).

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Säkerhetsbehoven ska tillgodoses så 
att en balans kan uppnås mellan 
högteknologiska lösningar och andra 
lösningar, inklusive innovativ 
vägutformning och ny 
verkställighetsteknik.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led bb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Kommissionen bör uppmuntra 
medlemsstaterna att övervaka normal 
trafik med hjälp av en uppsättning 
resultatindikatorer.

Motivering

EU samlar redan in uppgifter om olyckor och förhållandena i samband med olyckor. Det 
räcker dock inte att kontrollera länders resultat enbart på grundval av utfallet av kollisioner, 
utan även andra faktorer bör tas i beaktande.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) Säker gång- och cykeltrafik bör vara 
ett av säkerhetsstyrningens mål, med stöd 
av forskning och utveckling av nya 
innovativa angreppssätt.

Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att stärka konkurrenskraften och 
effektiviteten hos den europeiska 
tillverkningsindustrin inom 
transportområdet, och tillhörande tjänster.

Syftet är att stärka konkurrenskraften och 
effektiviteten hos den europeiska 
tillverkningsindustrin inom 
transportområdet, och tillhörande tjänster 
med tanke på det allt större behovet av 
innovativa transportlösningar, framför 
allt i tillväxtekonomierna. Mot bakgrund 
av den växande konkurrensen kan 
forskning och innovation bidra till tillväxt 
och skapa högkvalificerade arbeten inom 
den europeiska transportindustrin, vilket 
gör att den kan ligga ett steg före med ny 
teknik och minska kostnaderna för 
befintliga tillverkningsprocesser.
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
utveckla nästa generation innovativa 
transportmedel och bereda mark för den 
som följer därpå, genom att utarbeta nya 
koncept och former, intelligenta 
kontrollsystem och driftskompatibla 
standarder, effektiva 
produktionsprocesser, kortare 
utvecklingstider och minskad 
livscykelkostnad.

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
utveckla en ny generation innovativa 
transportmedel och transportsystem och att 
utarbeta nya koncept och former för nästa 
generation. Man kommer också att 
behöva utveckla intelligenta 
kontrollsystem, driftskompatibla 
standarder, intelligenta transporttjänster,
intelligent och intermodal infrastruktur, 
samt få till stånd effektiva produktions-
och återvinningsprocesser, kortare 
utvecklingstider och minskad 
livscykelkostnad.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Smart logistik
Målet är att förena ständigt nya 
konsumentmönster med en effektiv 
leveranskedja för resurser och optimal 
fraktdistribution med lokal anslutning.
Fokus för verksamheten ska vara att 
bättre förstå konsekvenserna av nya och 
framtida konsumentmönster och deras 
inverkan på fraktlogistik, trafik och 
trängsel i städer, att utveckla nya IT- och 
förvaltningsinstrument för logistik genom 
förbättrade system för information i 
realtid, att hantera, följa och lokalisera 
fraktflöden, integration och 
kommunikation om fordon och med 
infrastruktur, att utveckla 
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okonventionella system för distribution av 
varor och att utveckla konkurrenskraftiga 
intermodala lösningar för leveranskedjan 
och logistikplattformar som förbättrar 
fraktflödena.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
förbättra kunskaperna om 
transportrelaterade socioekonomiska 
tendenser och framtidsutsikter och förse 
beslutsfattarna med evidensbaserade 
uppgifter och analyser.

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
förbättra kunskaperna om 
transportrelaterade socioekonomiska 
tendenser och framtidsutsikter och förse 
beslutsfattarna med evidensbaserade 
uppgifter och analyser. Detta inbegriper 
även de effekter som avregleringen av 
transport- och mobilitetssektorn har 
medfört, såsom behovet av att bättre förstå 
effekten av avregleringen av järnvägarna 
på tjänstekvaliteten, miljön och 
personalens sociala intresse. När 
transportpolitiken planeras bör större vikt 
fästas vid möjligheten att förena 
hållbarhetsmålen med samhällsbehoven, 
så att man framför allt kan undvika 
sociala orättvisor i fråga om rörlighet och 
förbättra utsatta användares situation.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led da (nytt) – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Kunskaps- och innovationsgrupper 
för frågor som rör rörlighet i städer och 
intelligenta städer
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led da (nytt) – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I ett europeiskt samhälle där alltfler 
människor bor i städer, kommer 
rörligheten i städerna att vara en stor 
utmaning under de kommande 
årtiondena. Det rör sig om en ekonomisk 
och sysselsättningsrelaterad utmaning, 
men också om en utmaning ifråga om 
stadsinvånarnas livskvalitet.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led da (nytt) – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta sammanhang är det i allra högsta 
grad relevant och tillrådligt att inrätta en 
kunskaps- och innovationsgrupp. 
Universitet och högskolor, 
forskningscenter och företag som ingår i 
en sådan grupp bör arbeta för att skapa 
en hållbar rörlighet som bygger på 
effektiva logistikkedjor för passagerar-
och godstransporter i städer och förorter. 
Syftet med detta skulle vara att minska 
trafiken, olyckorna, luftföroreningarna 
och bullret, men också att stärka den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led da (nytt) – stycke 3 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den förändrade rörligheten i städerna 
och utvecklingen av ett intelligent 
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transportnät bör få transportanvändarnas 
beteendemönster att ändras till fördel för 
hållbar rörlighet och hållbara 
transportslag. Det är således viktigt att 
utveckla säker infrastruktur för 
fotgängare och cyklister, särskilt i och 
mellan städer, samt att stärka 
driftskompatibiliteten mellan 
transporttjänsterna.
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