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KORT BEGRUNDELSE

Syvende rammeprogram

Den 6. april 2005 forelagde Kommissionen meddelelsen "Det europæiske forskningsrum:
vejen til videnbaseret vækst" og et forslag til afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs 
syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013).
Skabelsen af det europæiske forskningsrum begyndte under sjette rammeprogram og vil 
fortsætte under syvende rammeprogram. Forskningsrummet vil bidrage til at nå Lissabon-
målsætningerne, da investering i viden er et fortræffeligt middel til at fremme økonomisk 
vækst og skabe flere og bedre job. Betydningen af viden for Lissabon-strategien bekræftedes 
af gruppen på højt plan under ledelse af Wim Kok og i Parlamentets beslutning om Locatelli-
betænkningen.

Syvende rammeprogram er opdelt i fire særprogrammer:
• Samarbejde: Tværnationalt samarbejde inden for ni tematiske forskningsområder, 

hvoraf et er transport, herunder luftfartsteknik.
• Idéer: Fremme af kreativitet og kvalitet gennem finansiering af såkaldt 

frontlinjeforskning. Finansieringen vil ske gennem et europæisk forskningsråd.
• Mennesker: Udvikling af det menneskelige potentiel gennem støtte til uddannelse, 

mobilitet og karriereudvikling.
• Kapacitet: Forbedring af forskningsinfrastruktur og fremme af innovation.

Nøgleelementerne er regionalt samarbejde, inddragelse af SMV'er og etablering af 
forbindelser mellem videnskab og samfund.

Syvende rammeprogram adskiller sig fra sjette rammeprogram ved en forenkling af 
procedurerne og en væsentlig budgetforhøjelse. Det samlede budget for syv år er på 72,7 mia. 
EUR. De respektive andele til de fire særprogrammer er på omkring 44 mia. til samarbejde, 
12 mia. til idéer og 7 mia. til henholdsvis mennesker og kapacitet.

Transport og luftfartsteknik i syvende rammeprogram

Sjette rammeprogram indeholdt forskningsområdet "luftfart og rumfart", mens 
"overfladetransport" henhørte under forskningsområdet "bæredygtig udvikling". I syvende 
rammeprogram henhører alle transportformer under temaet "transport (herunder 
luftfartsteknik)". Ordføreren glæder sig over denne ændring, da mange problemer såsom høj 
færdselstæthed og forurening forekommer inden for adskillige transportformer, som kan lære 
af hinanden.

I sjette rammeprograms løbetid er der etableret såkaldte teknologiplatforme, som bringer 
virksomheder, forskningsinstitutioner, nationale forskningsprogrammer, finansverdenen og 
lovgivende myndigheder sammen på europæisk plan med henblik på at fastlægge en fælles 
strategisk forskningsdagsorden. Under hensyn til bidragene fra disse platforme foreslår 
Kommissionen, at forskningen koncentreres om:
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For så vidt angår luftfartsteknik og lufttransport:
• grønnere lufttransport
• øget tidseffektivitet
• bedre kundetilfredshed og -sikkerhed
• øget omkostningseffektivitet
• beskyttelse af fly og passagerer
• banebrydende forskning med sigte på morgendagens lufttransport

For så vidt angår overfladetransport (bane, vej og skib):
• grønnere overfladetransport
• fremme af trafikoverflytning og aflastning af transportkorridorer
• sikring af bæredygtig trafik i byområder
• forbedring af sikkerhed og sikring
• styrkelse af konkurrenceevnen

Kommissionen regner i sit forslag til syvende rammeprogram med et budget til transport 
(herunder luftfartsteknik) på 5,9 mia. EUR, som også skal dække den eventuelle iværksættelse 
af "fælles teknologiinitiativer" (store projekter af fælles europæisk interesse). Under sjette 
rammeprogram fordeltes budgetmidlerne med 1 mia. EUR til lufttransport, 100 mio. EUR til 
Galileo og 610 mio. EUR til overfladetransport. Selv om der for syvende rammeprograms 
vedkommende ikke er foretaget nogen formel fordeling mellem de forskellige 
transportformer, er der ifølge ordførerens oplysninger noget, der tyder på, at lufttransport og 
Galileo tilsammen måske igen vil modtage størstedelen af de disponible budgetmidler (ca. to 
tredjedele) og overfladetransport den mindste del. Ordføreren henleder opmærksomheden på, 
at dette ikke ville afspejle disse sektorers forholdsmæssige økonomiske betydning.

Drøftelserne af de nye finansielle overslag giver anledning til at tro, at der er risiko for, at 
budgettet til syvende rammeprogram vil blive beskåret. Det forekommer hensigtsmæssigt at 
undgå, at det nyligt oprettede kapitel vedrørende transport i Kommissionens forslag berøres af 
en sådan beskæring i betragtning af sektorens økonomiske betydning:
• Luft- og overfladetransport tegner sig tilsammen for næsten 14% af EU's BNP
• Transportsektoren beskæftiger omkring 19 mio. mennesker i EU som helhed
• Transportudgifter tegner sig for omkring 14% af en families budget.

Samtidig med understregningen af transportsektorens betydning henleder ordføreren 
opmærksomheden på den forholdsmæssig beskedne størrelse af det øremærkede budget:
faktisk svarer 5,9 mia. EUR over en periode på 7 år ikke til mere end prisen for én kop kaffe 
pr. person pr. år til en samlet befolkning på næsten 460 mio. i EU.

Ændringsforslag

Generelt er ordføreren tilfreds med Kommissions forslag og navnlig med det forhold, at der er 
oprettet ét enkelt kapitel for alle transportformer, at der er lagt hovedvægt på sikkerhed og 
miljø, og at budgettet er blevet forhøjet. Alligevel kunne der foretages visse forbedringer:
• Overfladetransport: Overfladetransports større økonomiske betydning set i forhold til 

lufttransport bør afspejles i fordelingen af budgettet og i forskningsdagsordenerne
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• Miljø: Transportforebyggelse og fremme af ikke-motoriseret transport (cykler) bør føjes 
til dagsordenen

• Et helhedsperspektiv: Transport bør betragtes som et integreret system, hvor én 
transportform kan træde i stedet for en anden, og hvor de forskellige transportformer 
kan lære af hinandens teknologiske koncepter

• Tilgængelighed: Der må lægges større vægt på at forbedre tilgængelighed i 
almindelighed og tilgængelighed for bevægelseshæmmede i særdeleshed

• Turisme: Turisme som en endnu voksende økonomisk sektor, der skaber en mængde 
transport, bør medtages på forskningsdagsordenen

• Elektronisk booking: Kan bidrage til at øge effektiviteten, navnlig hvis 
bookingsystemerne er interoperable.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Bilag I, del 1 (samarbejde), temaer, nr. 3 (informations- og kommunikationsteknologier), 

anvendelsesforskning, led 4

- Mht. mobilitet: intelligente ikt-baserede 
transportsystemer og køretøjer, der kan 
transportere mennesker og varer sikkert, 
komfortabelt og effektivt.

- Mht. mobilitet: intelligente ikt-baserede 
transport- og logistiksystemer og køretøjer, 
der kan transportere mennesker og varer 
sikkert, komfortabelt og effektivt.

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt, at moderniseringen af logistiksystemer kommer til at indgå i 
bestræbelserne på at forbedre mobiliteten på transportområdet.

Ændringsforslag 2
Bilag I, del 1 (samarbejde), temaer, nr. 7 (transport, herunder luftfartsteknik), mål

At udnytte de teknologiske fremskridt til at 
udvikle integrerede, grønnere og mere 
intelligente paneuropæiske 
transportsystemer til gavn for borgerne og 
samfundet som helhed, under hensyntagen 
til miljøet og naturressourcerne; at sikre og 

At udnytte de teknologiske fremskridt til at 
udvikle integrerede, grønnere, mere 
kundevenlige og mere intelligente 
paneuropæiske transport- og 
logistiksystemer til gavn for borgerne og 
samfundet som helhed, under hensyntagen 
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videreudvikle den førende rolle, de 
europæiske virksomheder har opnået på det 
globale marked.

til miljøet og naturressourcerne; at sikre og 
videreudvikle den førende rolle, de 
europæiske virksomheder har opnået på det 
globale marked.

Begrundelse

I betragtning af EU's geografiske placering og udviklingen af dets transportsystemer er det 
særdeles vigtigt at intensivere bestræbelserne på at udvikle nye og bedre logistiksystemer, 
som kan være medvirkende til både at fremme mobiliteten og mindske indvirkningerne på
miljøet.

Medtagelsen af kundetilfredshed er i tråd med ånden i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 3
Bilag I, del 1 (samarbejde), temaer, nr. 7 (transport, herunder luftfartsteknik), grundlag,  afsnit

3

De europæiske teknologiplatformes 
forskningsdagsordener bekræfter, at der må 
anlægges et nyt helhedsperspektiv på 
transportsystemet, som tager samspillet 
mellem køretøjer, transportnet og 
anvendelsen af trafikforbindelser i 
betragtning, og som kun kan udvikles på 
europæisk plan. FTU-omkostningerne på 
alle disse områder vokser stærkt, og 
samarbejde på EU-plan er en absolut 
forudsætning for, at der kan skabes en 
“kritisk masse” af forskellige FTU-
leverandører, så vi kan løse de vidtrækkende 
og tværfaglige opgaver på en 
omkostningseffektiv måde og tage de 
politiske, teknologiske og 
samfundsøkonomiske udfordringer op, f.eks. 
fremtidens “rene og sikre bil”, 
sammenkoblingsmuligheder og 
intermodalitet med særligt fokus på 
jernbanetransporten, overkommelige priser, 
sikkerhed, kapacitet og miljøkonsekvenser i 
et udvidet EU. For gennemførelsen af den 
europæiske politik er det endvidere vigtigt, 
at der udvikles teknologier til støtte for 
Galileo-systemet og dets applikationer.

De europæiske teknologiplatformes 
forskningsdagsordener bekræfter, at der må 
anlægges et nyt helhedsperspektiv på 
transportsystemet, som tager samspillet 
mellem køretøjer, transportnet og 
anvendelsen af trafikforbindelser i 
betragtning, og som kun kan udvikles på 
europæisk plan. FTU-omkostningerne på 
alle disse områder vokser stærkt, og 
samarbejde på EU-plan er en absolut 
forudsætning for, at der kan skabes en 
“kritisk masse” af forskellige FTU-
leverandører, så vi kan løse de vidtrækkende 
og tværfaglige opgaver på en 
omkostningseffektiv måde og tage de 
politiske, teknologiske og 
samfundsøkonomiske udfordringer op, f.eks. 
fremtidens “rene og sikre bil”, 
sammenkoblingsmuligheder og 
intermodalitet med særligt fokus på 
jernbanetransporten, overkommelige priser, 
sikkerhed, kapacitet og miljøkonsekvenser i 
et udvidet EU. Forskningen på 
miljøområdet bør omfatte udvikling af 
fremtidens "rene og sikre bil" samt
undgåelse, mindskelse og optimering af 
trafik. For gennemførelsen af den 
europæiske politik er det endvidere vigtigt, 
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at der udvikles teknologier til støtte for 
Galileo-systemet og dets applikationer.

Ændringsforslag 4
Bilag I, del 1 (samarbejde), temaer, nr. 7 (transport, herunder luftfartsteknik), grundlag, afsnit 

3 a (nyt)

Fordelingen af budgetmidlerne til 
transportforskning vil afspejle den 
økonomiske betydning af de forskellige
transportformer.

Begrundelse

Eftersom overfladetransport i økonomisk henseende har langt større betydning end 
lufttransport, bør dette afspejles i fordelingen af budgetmidlerne og i 
forskningsdagsordenerne. Som Kommissionen selv anfører, tegner overfladetransport sig for 
11% af EU's BNP og 16 mio. beskæftigede, mens lufttransport kun tegner sig for 2,6% af 
samme BNP og 3,1 mio. beskæftigede.

Ændringsforslag 5
Bilag I, del 1 (samarbejde), temaer, nr. 7 (transport, herunder luftfartsteknik), aktiviteter, 

luftfartsteknik og lufttransport, led 3

- Bedre kundetilfredshed og –sikkerhed:
forbedring af passagerernes komfort, 
innovative tjenester under flyvningen og 
mere effektiv passagerhåndtering;
forbedring af samtlige sikkerhedsaspekter 
ved lufttransport; større udvalg af fly, fra 
store (wide body) til små fly.

- Bedre kundetilfredshed og –sikkerhed:
forbedring af passagerernes komfort, 
innovative tjenester under flyvningen og 
mere effektiv passagerhåndtering, herunder 
indførelse af interoperable informations-
og reservationssystemer mellem 
transportvirksomheder og transportformer i 
Europa; forbedring af samtlige 
sikkerhedsaspekter ved lufttransport; større 
udvalg af fly, fra store (wide body) til små 
fly.

Begrundelse

Bedre integration af reservationssystemer øger ikke blot tilfredsheden blandt kunderne, men 
også systemets effektivitet som helhed.

Ændringsforslag 6
Bilag I, del 1 (samarbejde), temaer, nr. 7 (transport, herunder luftfartsteknik), aktiviteter, 
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luftfartsteknik og lufttransport, led 6 a (nyt)

- Anvendelse af spin-off-koncepter fra 
lufttransport inden for overfladetransport 
og omvendt, herunder koncepter for 
køretøjers levetid, modulære koncepter og 
aerodynamik.

Begrundelse

Transport er hovedsaglig struktureret inden for rammerne af hver enkelt transportform og 
savner intermodalitet. Det samme gælder transportforskning. Forskningsresultater og viden 
vedrørende én transportform bør overføres til andre transportformer, således at disse kan 
drage fordel heraf. F.eks. er bilindustrien foran med hensyn til koncepter for køretøjers 
levetid. Jernbanetransport eksperimenterer med modulære koncepter, som betyder anvendelse 
af moduler (f.eks. kupéer til passagerer eller containere til gods), der kan tilpasses forskellige 
situationer. Lufttransportens viden om aerodynamik kan bruges inden for andre 
transportformer, f.eks. til højhastighedstog.

Ændringsforslag 7
Bilag I, del 1 (samarbejde), temaer, nr. 7 (transport, herunder luftfartsteknik), aktiviteter, 

overfladetransport, titel

• Overfladetransport (bane, vej og 
skib)

• Bæredygtig overfladetransport (bane, 
vej og skib)

Begrundelse

Ligesom det var tilfældet i sjette forskningsrammeprogram, bør overskriften indeholde ordet
"bæredygtig", da det i henhold til traktatens artikel 6 er obligatorisk at inddrage bæredygtig 
udvikling i f.eks. forsknings- og transportsektorerne.

Ændringsforslag 8
Bilag I, del 1 (samarbejde), temaer, nr. 7 (transport, herunder luftfartsteknik), aktiviteter,

overfladetransport, led 1

- Grønnere overfladetransport: reduktion af 
miljø- og støjforurening; udvikling af 
miljørene og effektive motorer, herunder 
hybrid teknologi og anvendelse af 
alternative brændstoffer til transport;
strategier for udtjente køretøjer og skibe.

- Grønnere overfladetransport: reduktion af 
miljø- og støjforurening; udvikling af 
miljørene og effektive motorer, herunder 
hybrid teknologi og anvendelse af 
alternative brændstoffer til transport;
strategier for udtjente køretøjer og skibe;
ikke-motoriseret transport, f.eks. 
energitransmissionsmekanismer,
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forbedring af materialer til cykler og
integration af infrastruktur bestemt til 
fodgængere og cyklister i eksisterende 
situationer.

Begrundelse

Ikke-motoriseret mobilitet, f.eks. spadseren og cykling, kan på direkte og væsentlig vis
bidrage til grønnere transport. Forskningssindsatsen bør koncentreres om en forbedring af 
teknologier og materialer og også om fremme af spadseren og cykling ved at tilpasse 
infrastrukturerne til denne form for mobilitet.

Ændringsforslag 9
Bilag I, del 1 (samarbejde), temaer, nr. 7 (transport, herunder luftfartsteknik), aktiviteter, 

overfladetransport, led 2

- Fremme af trafikoverflytning og aflastning 
af transportkorridorer: udvikling af 
innovative, intermodale og interoperable 
regionale og nationale transportnet, 
-infrastrukturer og -systemer i Europa;
internalisering af omkostningerne;
informationsudveksling mellem køretøj/skib 
og transportinfrastruktur; optimering af 
infrastrukturkapaciteten.

- Fremme af trafikoverflytning og aflastning 
af transportkorridorer: udvikling af 
innovative, intermodale og interoperable 
regionale og nationale transport- og 
logistiknet samt transport- og 
logistikinfrastrukturer og -systemer i 
Europa; udvikling af et helhedsperspektiv 
med en afbalanceret fordeling mellem 
transportformer, herunder fremme af 
jernbanetransport og transport ad indre 
vandveje som alternativer til 
landevejstransport og 
kortdistanceflytransport; internalisering af 
omkostningerne; informationsudveksling 
mellem køretøj/skib og 
transportinfrastruktur; optimering af 
infrastrukturkapaciteten.

Begrundelse

Et helhedsperspektiv betyder, at transport i et givet område betragtes som ét system, og at 
transportbehov i dette område kan dækkes af den transportform, der passer bedst til kundens, 
leverandørens og miljøets specifikke behov. Forskning kan bidrage til at udvikle teknologier 
og brugerapplikationer med henblik på at nå frem til et sådant helhedsperspektiv og på denne 
måde fremme grøn jernbanetransport og transport ad indre vandveje.

I betragtning af de nuværende vanskeligheder, som hæmmer udviklingen inden for
intermodalitet, og den stigende trafiktæthed er det meget vigtigt at udvikle nye 
logistiksystemer på EU-niveau og nationalt og regionalt niveau.
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Ændringsforslag 10
Bilag I, del 1 (samarbejde), temaer, nr. 7 (transport, herunder luftfartsteknik), aktiviteter, 

overfladetransport, led 2 a (nyt)

- fremme af målsætningerne for Marco 
Polo-programmerne: specifik forskning i
de tekniske muligheder for og de sundheds-
og miljømæssige fordele ved at gå over til 
grønnere transportformer og ved generelt
at undgå trafik.

Begrundelse

Der udbetales ret store pengesummer over Marco Polo I og II-programmerne. Imidlertid 
synes man ikke hidtil at have foretaget undersøgelser for at sikre, at de foranstaltninger, 
hvortil der udbetales støtte, rent faktisk tjener til at opfylde målsætningerne. Der er i denne 
forbindelse behov for særlige afklaringer og undersøgelser for så vidt angår ordninger for 
generel undgåelse af trafik.

Ændringsforslag 11
Bilag I, del 1 (samarbejde), temaer, nr. 7 (transport, herunder luftfartsteknik), aktiviteter, 

overfladetransport, led 3

- Sikring af bæredygtig trafik i byområder:
innovative organisationsformer, herunder 
rene og sikre biler, og miljørene
transportmidler, nye kollektive 
transportformer og rationalisering af 
individuel transport, 
kommunikationsinfrastruktur, integreret by-
og trafikplanlægning.

- Sikring af bæredygtige og tilgængelige 
transportmidler i byområder: innovative 
organisationsformer, herunder mindre 
forurenende og sikrere biler og mindre 
forurenende transportmidler, bedre adgang
for bevægelseshæmmede, nye kollektive 
transportformer med fokus på effektivitet i 
hele mobilitetskæden (kollektiv transport, 
samkørsel, spadseren og cykling) og ratio-
nalisering af individuel transport, 
kommunikationsinfrastruktur, integreret by-
og trafikplanlægning.

Begrundelse

Selv om det i stadig højere grad erkendes, at tilgængelighed har stor betydning, navnlig for 
bevægelseshæmmede, er der brug for mere forskning i dette spørgsmål. Opmærksomheden 
bør koncentreres om foranstaltninger, der også har positive følger for andre 
transportbrugere. F. eks. har sænkningen af gulve og skabelsen af mere plads i busser til 
kørestole vist sig også at være forbundet med fordele for den almindelige bruger (lettere
adgang, tidsbesparelser ved busstoppestedet, flere forskellige anvendelser af den samme 
plads). For at gøre forskning i transport i byområder mere effektiv er det vigtigt at betragte 
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borgernes mobilitetsnet (den intermodale kæde) under ét. 

Ændringsforslag 12
Bilag I, del 1 (samarbejde), temaer, nr. 7 (transport, herunder luftfartsteknik), aktiviteter, 

overfladetransport, led 3 a (nyt)

- mobilitetskvalitet og kundetilfredshed:
forbedring af serviceydelser, netværk og 
infrastrukturer for at gøre dem mere 
bekvemme og attraktive; forbedring af 
integrerede systemer og tilvejebringelse af 
et service- og kapacitetstilbud, som er 
tilpasset såvel den enkeltes som specifikke 
gruppers (ældre, kvinder etc.) behov.

Begrundelse

I betragtning af demografiske ændringer og det nye behov for mobilitet i det europæiske 
samfund er det vigtigt at komme ændringer i overfladetransportbrugeres sensibilitet og 
opfattelser (bekvemmelighed, præferencer etc.) i forkøbet.

Ændringsforslag 13
Bilag I, del 1 (samarbejde), temaer, nr. 7 (transport, herunder luftfartsteknik), aktiviteter, 

overfladetransport, led 5

- Styrkelse af konkurrenceevnen: forbedring 
af konstruktions- og 
projekteringsprocesserne; udvikling af 
avancerede fremdrifts- og 
køretøjsteknologier; innovation og 
omkostningseffektivitet i 
produktionssystemer og i anlæg af 
infrastruktur; integrationsfremmende 
systemstrukturer.

- Styrkelse af konkurrenceevnen: forbedring 
af konstruktions- og 
projekteringsprocesserne med henblik på at 
nedbringe udgifterne og højne 
kundetilfredsheden; udvikling af 
avancerede fremdrifts- og 
køretøjsteknologier; innovation og 
omkostningseffektivitet i 
produktionssystemer og i anlæg af 
infrastruktur; integrationsfremmende 
systemstrukturer.

Begrundelse

Større kundetilfredshed er et vigtigt forskningsaspekt, som også bør tages med i betragtning i 
forbindelse med land- og søtransport.
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Ændringsforslag 14
Bilag I, del 1 (samarbejde), temaer, nr. 7 (transport, herunder luftfartsteknik), aktiviteter, prik 

3 a (ny)

• Turisme: forskning i turismens 
indvirkninger på transport og i ren 
og effektiv transports indvirkninger 
på en bæredygtig udvikling af 
turisme; udvikling af bæredygtig 
turisme uden overdreven 
transportefterspørgsel; innovative 
koncepter for brug af transport i 
forbindelse med turisme, herunder 
elektroniske reservationssystemer og 
integreret billetsalg.  

Begrundelse

Da turisme og transport er snævert forbundne, bør der forskes i forbindelserne mellem de to 
sektorer. Innovative løsninger såsom elektroniske reservationssystemer og integreret 
billetsalg kan få særlig stor betydning for turisme.

Ændringsforslag 15
Bilag I, del 1 (samarbejde), temaer, nr. 7 (transport, herunder luftfartsteknik), aktiviteter, prik 

3 b (ny)

• Nye systemer til forbedring af 
effektiviteten af TEN og andre 
europæiske mobilitets- og 
transportprojekter og sikring af 
deres finansiering: fremme af 
innovative kreditformer og 
offentlig-private partnerskaber på 
europæisk niveau.
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