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SHORT JUSTIFICATION

The 7th Framework Programme

On 6 April 2005 the Commission presented the Communication 'Building the European 
Research Area (ERA) of knowledge for growth' and a proposal for a Decision on the Seventh 
Framework Programme (FP) for research, technological development and demonstration 
activities (2007 to 2013). The construction of ERA started under the 6th FP and will continue 
under the 7th. It will help to deliver on the Lisbon objectives, as investing in knowledge is an 
excellent way to foster economic growth and create more and better jobs. The importance of 
knowledge to the Lisbon strategy was confirmed by the High Level Group chaired by Wim 
Kok, and by Parliament's resolution on the report of Mrs Locatelli.

The 7th FP is divided into four programmes:
• Cooperation: trans-national cooperation in nine thematic research areas, one of which 

is transport, including aeronautics.
• Ideas: promotion of creativity and excellence by funding so called 'frontier research'.

The funding will be done through a European Research Council.
• People: development of human potential through support to training, mobility and 

career development.
• Capacities: improvement of research infrastructure and further innovation. Regional 

cooperation, involvement of SMEs and bringing together science and society are its 
key elements.

FP 7 distinguishes itself from the FP 6 by a simplification of procedures and a significant 
increase in its budget. The total budget for seven years is 72.7 billion euro. The respective 
shares of the four programmes are about 44 billion for Cooperation, 12 billion for Ideas and 7 
billion each for People and Capacities.

Transport and aeronautics in the 7th Framework Programme

FP 6 contained the research area 'Aeronautics and space' and had 'Surface transport' included 
in the 'Sustainable development' research area. In FP 7 all modes of transport are under a 
unique theme ' Transport (including Aeronautics)'. Your draftsman welcomes this change, as 
many problems, like congestion and pollution, are encountered in several modes of transport, 
which can learn from each other.

During the FP 6 period, so called Technology platforms have been established, which bring 
together companies, research institutions, national research programmes, the financial world 
and the regulatory authorities at European level to define a common strategic research agenda.
Taking their input into account, the Commission proposes that research should concentrate 
on:

For aeronautics and air transport:
• the 'greening' of air transport
• increasing time efficiency
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• ensuring customer satisfaction and safety
• improving cost efficiency
• protection of aircraft and passengers
• pioneering air transport of the future

For surface transport (rail, road and waterborne):
• the 'greening' of surface transport
• encouraging modal shift and decongesting transport corridors
• ensuring sustainable urban mobility
• improving safety and security
• strengthening competitiveness

FP 7 foresees a budget for Transport (including aeronautics) of 5.9 billion euro, including the 
possibility of launching “Joint Technology Initiatives” (large-scale projects of common 
European interest). Under FP 6 the repartition of the budget was 1 billion euro for air 
transport, 100 million euro for Galileo and 610 million euro for surface transport. Although 
for FP 7 no formal repartition between modes has been made, your draftsman received 
indications that air transport and Galileo together might be earmarked to receive again the 
greater part of the available budget (about two thirds of it) and surface transport the smaller 
part. Your draftsman notes that this would not reflect the relative economic importance of 
these sectors.

Given the discussion on the new Financial Perspectives, the budget for FP 7 risks being 
reduced. It seems appropriate that the newly created chapter in the Commission proposal on 
transport is not affected by such a reduction, given the economic importance of the sector:

• Air and surface transport together account for almost 14% of EU GDP
• The transport sector employs about 19 million people across the EU
• Transport expenses account for about 14% of a family's budget

While underlining the importance of the sector, your draftsman indicates the relative modesty 
of the earmarked budget: in fact, 5,9 billion euro in 7 years equals not more than the price of
one cup of coffee per person per year for a total population of almost 460 million EU citizens.

Amendments

Your draftsman is generally satisfied with the proposal of the Commission, especially the 
creation of a unique chapter for all modes of transport, the accent on safety and environment 
and the increase of the budget. Still, some improvements could be made:

• Surface transport: the greater share of surface transport compared to air transport, in 
economical terms, should be reflected in the repartition of the budget and the research 
agendas

• Environment: transport prevention and the promotion of non-motorized transport 
(bicycles) should be added

• One system approach: transport should be looked at as an integrated system, where 
one mode can substitute for another and all modes can learn from each other's 
technological concepts

• Accessibility: improving accessibility in general and for persons with reduced 
mobility, in particular, needs to underlined
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• Tourism: tourism as a still growing economic sector that generates a lot of transport 
should be included in the research agenda

• Electronic booking: can help to increase efficiency, in particular when booking 
systems are interoperable.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
I. Melléklet I. rész (Együttműködés) 3. szakasz (Információs és kommunikációs technológiák) 

Alkalmazások kutatása pont harmadik francia bekezdés

- a mobilitás előmozdítása, intelligens, IKT 
alapú szállítási rendszerek és járművek, 
amelyek lehetővé teszik a személyek és az 
árucikkek biztonságos, kényelmes és 
hatékony mozgását.

- a mobilitás előmozdítása, intelligens, IKT 
alapú szállítási és logisztikai rendszerek és 
járművek, amelyek lehetővé teszik a 
személyek és az árucikkek biztonságos, 
kényelmes és hatékony mozgását.

Indokolás

It is  absolutely vital to include logistics modernisation as part of efforts to improve transport 
mobility.

Módosítás: 2
I. Melléklet I. rész (Együttműködés) 7. szakasz (Közlekedés) Célkitűzés címsor

A technológiai fejlődésre alapozva integrált, 
környezetbarátabb és „intelligensebb” 
páneurópai közlekedési rendszerek 
kifejlesztése a polgárok és a társadalom 
javára, a környezet és a természeti 
erőforrások tiszteletben tartásával; továbbá 
az európai iparágak által a nemzetközi 
piacon elért vezető szerep biztosítása és 
tovább javítása.

A technológiai fejlődésre alapozva integrált, 
környezetbarátabb, fogyasztóbarátabb és 
„intelligensebb” páneurópai közlekedési és 
logisztikai rendszerek kifejlesztése a 
polgárok és a társadalom javára, a környezet 
és a természeti erőforrások tiszteletben 
tartásával; továbbá az európai iparágak által 
a nemzetközi piacon elért vezető szerep 
biztosítása és tovább javítása.

Indokolás

Given the EU's  global geographical location and the development of its transport systems, it 
is vital for greater efforts to be made to develop new and improved logistical systems that will 
help both improve mobility and reduce environmental impact.

The inclusion of customer satisfaction is in line with the spirit of the Commission proposal.
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Módosítás: 3
I. melléklet I. rész (Együttműködés) 7. szakasz (Közlekedés) második címsor (Indokolás) 

(3) bekezdés

Az európai technológiai platformok által 
kidolgozott kutatási menetrendek 
alátámasztják azt az igényt, hogy olyan új, 
„közlekedési rendszerekben” gondolkodó 
nézőpontot célszerű képviselni, amely 
figyelembe veszi az egyes járműféleségek, 
közlekedési hálózatok és közlekedési 
szolgáltatások igénybevételének 
kölcsönhatásait, ami csak európai szinten 
alakítható ki. A kutatás-fejlesztési költségek 
mindezeken a területeken jelentős mértékben 
emelkednek, és az EU-szintű együttműködés 
alapvető fontosságú ahhoz, hogy a különféle 
KTF-szereplők elérjék azt a „kritikus 
tömeget”, amely a méretből és a 
multidiszciplinaritásból eredő kihívásokra 
költséghatékony módon tud válaszolni, 
valamint ahhoz, hogy az iparág megfeleljen 
a kibővített Unió jövőjének nagy politikai, 
technológiai és társadalmi-gazdasági 
kihívásainak, mint amilyen például a jövő 
„tiszta és biztonságos járműjére” vonatkozó 
elképzelés, a rendszerek együttműködési 
képessége és az intermodalitás (különös 
tekintettel a vasútra), a megfizethetőség, a 
biztonság, a kapacitás, a védelem és a 
környezeti hatások. A Galileo rendszert és 
alkalmazásait támogató technológiák 
fejlesztése ugyancsak fontos az európai 
szakpolitikák végrehajtása szempontjából.

Az európai technológiai platformok által 
kidolgozott kutatási menetrendek 
alátámasztják azt az igényt, hogy olyan új, 
„közlekedési rendszerekben” gondolkodó 
nézőpontot célszerű képviselni, amely 
figyelembe veszi az egyes járműféleségek, 
közlekedési hálózatok és közlekedési 
szolgáltatások igénybevételének 
kölcsönhatásait, ami csak európai szinten 
alakítható ki. A kutatás-fejlesztési költségek 
mindezeken a területeken jelentős mértékben 
emelkednek, és az EU-szintű együttműködés 
alapvető fontosságú ahhoz, hogy a különféle 
KTF-szereplők elérjék azt a „kritikus 
tömeget”, amely a méretből és a 
multidiszciplinaritásból eredő kihívásokra 
költséghatékony módon tud válaszolni, 
valamint ahhoz, hogy az iparág megfeleljen 
a kibővített Unió jövőjének nagy politikai, 
technológiai és társadalmi-gazdasági 
kihívásainak, mint amilyen például a jövő 
„tiszta és biztonságos járműjére” vonatkozó 
elképzelés, a rendszerek együttműködési 
képessége és az intermodalitás (különös 
tekintettel a vasútra), a megfizethetőség, a 
biztonság, a kapacitás, a védelem és a 
környezeti hatások. A környezetvédelmi 
kutatásnak ki kell terjednie  a jövő „tiszta 
és biztonságos járművének” kifejlesztésére, 
valamint a forgalom elkerülésére, 
csökkentésére és optimalizációjára. A 
Galileo rendszert és alkalmazásait támogató 
technológiák fejlesztése ugyancsak fontos az 
európai szakpolitikák végrehajtása 
szempontjából.
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Módosítás: 4 
I. melléklet I. rész (Együttműködés) 7. szakasz (Közlekedés) második címsor (Indoklás) 

harmadik „a” bekezdés (új)

A közlekedési kutatás költségvetésének 
felosztása tükrözni fogja a különböző 
közlekedési módok gazdasági jelentőségét.

Indokolás

As surface transport has in economical terms a far greater share than air transport, this 
should be reflected in the repartition of the budget and the research agenda's. As the 
Commission indicates herself, surface transport accounts for 11% of EU GDP and 16 million 
persons employed, and air transport only for 2.6% and 3.1 million.

Módosítás: 5 
I. melléklet I. rész (Együttműködés) 7. szakasz (Közlekedés) harmadik címsor 

(Tevékenységek) alcím (Repüléstechnika és légiközlekedés) harmadik francia bekezdés

- A fogyasztók elégedettségének és 
biztonságának biztosítása: az utasok 
kényelmének javítása, innovatív fedélzeti 
szolgáltatások és hatékonyabb utaskezelés; a 
légi közlekedés valamennyi biztonsági 
vonatkozásának javítása; nagyobb 
repülőgép-választék a széles testű gépektől a 
kisméretű járművekig.

- A fogyasztók elégedettségének és 
biztonságának biztosítása: az utasok
kényelmének javítása, innovatív fedélzeti 
szolgáltatások és hatékonyabb utaskezelés,
beleértve a nemzeti információs és foglalási 
rendszerek európai szinten történő
interoperábilissá tételét a fuvarozók és a 
közlekedési módok között; a légi közlekedés 
valamennyi biztonsági vonatkozásának 
javítása; nagyobb repülőgép-választék a 
széles testű gépektől a kisméretű 
járművekig.

Indokolás

Better integration of booking systems raises not only customers satisfaction, but also the 
efficiency of the system as a whole.

Módosítás: 6 
I. melléklet I. rész (Együttműködés) 7. szakasz (Közlekedés) harmadik címsor 

(Tevékenységek) alcím (Repüléstechnika és légiközlekedés) hatodik „a” francia bekezdés (új)

- A légi közlekedésből a felszíni 
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közlekedésbe, illetve visszafelé történő 
kapcsolódás elméleteinek alkalmazása, 
beleértve a jármű életciklus-elveket, a 
moduláris elméleteket és az aerodinamikát .

Indokolás

Transport is mainly organised per mode, lacking intermodality, and the same is the case for 
transport research. Research results and knowledge of one mode, should be passed on to 
other modes to their benefit. For instance the car industry is ahead in vehicle life cycle 
concepts. Railway transport experiments with modular concepts, which mean the use of 
modules (e.g. compartment for passengers or container for goods) that can be adapted to 
different situations. Air transport's knowledge of aerodynamics can be used in other modes, 
for instance high speed railways.

Módosítás: 7

I. Melléklet I. rész (Együttműködés) 7. szakasz (Közlekedés) Tevékenységek címsor 
Felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés pont cím

● Felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés Fenntartható felszíni (vasúti, közúti, vízi) 
közlekedés

Indokolás
Similar as in the 6FPRD, the heading should include the word 'sustainable', as Art. 6 of the 
Treaty obliges to integrate sustainable development into e.g. the research- and transport-
sectors.

Módosítás: 8 
I. Melléklet I. rész (Együttműködés) 7. szakasz (Közlekedés) Tevékenységek címsor 

Felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés pont első francia bekezdés

- A felszíni közlekedés környezetbarátabbá 
tétele: a környezetszennyezés és a 
zajterhelés csökkentése; tiszta és hatékony 
motorok fejlesztése, beleértve a vegyes 
technológiákat és az alternatív 
ttüzelőanyagok közlekedésben való 
használatát is; az elhasználódott járművekre 
és hajókra vonatkozó stratégiák.

- A felszíni közlekedés környezetbaráttá 
tétele: a környezetszennyezés és a 
zajterhelés csökkentése; tiszta és hatékony 
motorok kifejlesztése, beleértve a vegyes 
technológiákat és az alternatív 
tüzelőanyagok közlekedésben való 
használatát is; az elhasználódott járművekre 
és hajókra vonatkozó stratégiák, nem 
motorizált közlekedés, mint például az 
energiaátviteli mechanizmusok és a 
kerékpárok anyagainak fejlesztése, a 
gyalogos és kerékpározási infrastruktúra 
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meglévő helyzetekbe történő integrációja.

Indokolás
Non-motorized mobility, for instancewalking and cycling, can contribute in a direct and 
significant way to the greening of transport. Research efforts should concentrateon the 
improvement of its technology, materials and also on the promotion of their use by adapting 
infrastructure in favour of walking and cycling.

Módosítás: 9
I. Melléklet I. rész (Együttműködés) 7. szakasz (Közlekedés) Tevékenységek címsor 

Felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés pont második francia bekezdés

- A közlekedési módok közötti váltás 
bátorítása és a közlekedési folyosók 
leterheltségének csökkentése: innovatív, 
intermodális és interoperábilis európai 
regionális és nemzeti közlekedési hálózatok, 
infrastruktúra és rendszerek kialakítása; a 
költségek internalizálása; információcsere a 
járművek/hajók és a közlekedési 
infrastruktúra között; az infrastruktúra 
kapacitásának optimalizálása.

- A közlekedési módok közötti váltás 
bátorítása és a közlekedési folyosók 
leterheltségének csökkentése: innovatív, 
intermodális és interoperábilis európai 
regionális és nemzeti közlekedési és 
logisztikai hálózatok, infrastruktúra és 
rendszerek kialakítása; egy „egységes 
rendszerszemlélet” kialakítása, amely 
kiegyensúlyozottan osztja fel a közlekedési 
módokat, beleértve a vasúti és belvízi 
közlekedés, mint a közúti és a rövid távú 
légi közlekedés alternatívája, támogatását; 
a költségek internalizálása; információcsere 
a járművek/hajók és a közlekedési 
infrastruktúra között; az infrastruktúra 
kapacitásának optimalizálása.

Indokolás

A "single system approach" means that transport in a certain area is looked at as one system, 
and transport needs in that area  can be served by the modality that suits best the specific 
needs of customer, supplier and environment. Research can help to develop technologies and 
user applications to achieve such an approach, thereby promotting  "green” rail and inland 
waterway transport.Given the current difficulties hampering progress in the field of 
intermodality and the rise in congestion, it is vital to develop new logistical systems both at 
Union level and at national and regional level.

Módosítás: 10
I. Melléklet I. rész (Együttműködés) 7. szakasz (Közlekedés) Tevékenységek címsor 
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Felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés pont második „a” francia bekezdés (új)

- A Marco Polo programok céljai 
elérésének előmozdítása: a „zöldebb” 
közlekedési módok felé történő elmozdulás 
és az átfogó forgalomelkerülés műszaki 
lehetőségeinek, valamint az egészségügyre 
és a környezetre gyakorolt kedvező 
hatásainak célirányos kutatása. 

Indokolás

A great deal of money is being expended under the Marco Polo I and II programmes. 
However, there seems as yet to be a lack of corresponding research to ensure that the 
measures being subsidised are actually appropriate to the objectives. Particular clarifications 
and studies are needed in this context on overall traffic avoidance schemes.

Módosítás: 11
I. Melléklet I. rész (Együttműködés) 7. szakasz (Közlekedés) Tevékenységek címsor 

Felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés pont harmadik francia bekezdés

- A fenntartható városi mobilitás biztosítása:
innovatív szervezési megoldások (beleértve 
a tiszta és biztonságos járműveket is) és 
szennyezésmentes közlekedési módok, új 
tömegközlekedési módok és az egyéni 
közlekedés racionalizálása, kommunikációs 
infrastruktúra; integrált várostervezés és 
közlekedés.

- A fenntartható és hozzáférhető városi 
mobilitás biztosítása: innovatív szervezési 
megoldások (beleértve a kevésbé szennyező 
és biztonságosabb járműveket is) és a 
kevésbé szennyező közlekedési módok, a 
csökkent mobilitású személyek esetében a 
hozzáférhetőség javítása, új 
tömegközlekedési és/vagy csoportos 
közlekedési módok, amelyek a 
hatékonyságra összpontosítanak a teljes 
mobilitási lánc mentén 
(tömegközlekedés/csoportos közlekedés, 
autómegosztás vagy közös üzemeltetés, 
gyaloglás és kerékpározás) és az egyéni 
közlekedés racionalizálása, kommunikációs 
infrastruktúra; integrált várostervezés és 
közlekedés.

Indokolás
Although accessibility, especially for persons with reduced mobility, is more and more 
recognised as important, more research on this issue is needed. Special attention can be given 
to measures that have positive spill over effects to other transport users as well. For instance, 
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lowering doorsteps and creating space in busses for wheel chairs, proves to be beneficial to 
the general user as well (easier access, gain of time at the bus stop, multiple use of space).It is 
important that the entire Citizens' Mobility Network (intermodal chain) is taken into 
consideration for making urban transport research more efficient.  

Módosítás: 12
I. Melléklet I. rész (Együttműködés) 7. szakasz (Közlekedés) Tevékenységek címsor 

Felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés pont harmadik „a” francia bekezdés (új)

- A mobilitás minősége és a fogyasztói 
elégedettség: a szolgáltatások, a hálózatok 
és az infrastruktúrák fejlesztése azok 
kényelmesebbé és vonzóbbá tétele 
érdekében; az integrált rendszerek 
fejlesztése és az egyének, valamint 
meghatározott csoportok (idősek, nők stb.) 
által támasztott kereslethez kapcsolódó 
szolgáltatások és kapacitások biztosítása

Indokolás

In the light of demographic change and the new mobility needs of European society at 
present, it is important to anticipate changes in the sensitivity and perceptions of surface 
transport users ( convenience, preferences, etc.).

Módosítás: 13
I. Melléklet I. rész (Együttműködés) 7. szakasz (Közlekedés) Tevékenységek címsor 

Felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés pont ötödik francia bekezdés 

A versenyképesség megerősítése: a tervezési 
folyamatok javítása; fejlett hajtási 
rendszerek és jarműtechnológiák; innovatív 
és költséghatékony gyártási rendszerek és 
infrastruktúraépítés; integratív architektúrák.

A versenyképesség megerősítése: a tervezési 
folyamatok javítása a költségek csökkentése 
és a fogyasztói elégedettség növelése 
érdekében; fejlett hajtási rendszerek és 
jarműtechnológiák; innovatív és 
költséghatékony gyártási rendszerek és 
infrastruktúraépítés; integratív architektúrák.

Módosítás: 14
I. melléklet I. rész (Együttműködés) 7. szakasz (Közlekedés) (Tevékenységek) alcím 

harmadik (a) pont (új)

Idegenforgalom: az idegenforgalom 
közlekedésre gyakorolt hatásainak és a 
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tiszta és hatékony közlekedésnek az 
idegenforgalom fenntartható fejlődésére 
gyakorolt hatásainak kutatása; a 
fenntartható, túlzott közlekedési igények 
nélküli idegenforgalom fejlesztése; a 
közlekedés idegenforgalmi ágazatban 
történő használatának innovatív 
koncepciói, beleértve az elektronikus 
foglalást és az integrált jegykiadást.

Indokolás

As tourism and transport are closely linked, it is worthwhile undertaking research into the 
connections between the two sectors. Innovative solutions, such as electronic reservations and 
integrated ticketing, may be particularly important for the tourist market.

Módosítás: 15
I. melléklet I. rész (Együttműködés) 7. szakasz (Közlekedés) (Tevékenységek) alcím 

harmadik (b) pont (új)

A hatékonyság növelésére, valamint a 
transzeurópai hálózatok és más európai 
mobilitási és közlekedési projektek 
finanszírozásának garantálására szolgáló 
új rendszerek: innovatív hitelrendszerek, 
valamint a köz- és a magánszféra 
együttműködésének ösztönzése európai 
szinten.
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