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TRUMPAS PAGRINDIMAS

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
• ensuring customer satisfaction and safety
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• 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.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 3 skirsnio „Informacijos ir ryšių technologijos“ 

antraštinės dalies „Taikomieji moksliniai tyrimai“ 3 įtrauka

- Mobilumo srityje – sumanios IRT 
transportavimo sistemos ir transporto 
priemonės, leidžiančios saugiai, patogiai ir 
našiai vežti keleivius ir krovinius.

- Mobilumo srityje – sumanios IRT 
transportavimo ir logistikos sistemos ir 
transporto priemonės, kurios sudaro 
galimybes saugiai, patogiai ir našiai vežti 
keleivius ir krovinius.

Justification

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

Pakeitimas 2
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 7 skirsnio „Transportas“ antraštinė dalis „Tikslas“

Remiantis technologijų pažanga, sukurti 
integruotas ekologiškesnes ir modernesnes 
paneuropines transporto sistemas, naudingas 
piliečiams ir visuomenei, saugant aplinką ir 
gamtinius išteklius, ir užsitikrinti bei toliau 
stiprinti pirmaujančias pozicijas, Europos 
pramonės iškovotas pasaulio rinkoje.

Remiantis technologijų pažanga, sukurti 
integruotas ekologiškesnes, paprastesnes 
naudoti ir modernesnes paneuropines 
transporto ir logistikos sistemas, naudingas 
piliečiams ir visuomenei, saugant aplinką ir 
gamtinius išteklius, ir užsitikrinti bei toliau 
stiprinti pirmaujančias pozicijas, Europos 
pramonės iškovotas pasaulio rinkoje.

Justification

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 
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help both improve mobility and reduce environmental impact.

The inclusion of customer satisfaction is in line with the spirit of the Commission proposal.

Pakeitimas 3
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 7 skirsnio „Transportas“ antraštinės dalies „Loginis 

pagrindas“ 3 pastraipa

Europos technologijų platformų sudarytose 
mokslinių tyrimų darbotvarkėse remiamas 
poreikis nustatyti naują „transporto sistemų“ 
perspektyvą, kurioje būtų atsižvelgiama į 
transporto priemonių, transporto tinklų ir 
transporto paslaugų, kurios gali būti 
išplėtotos tik Europos lygiu, tarpusavio 
sąveiką. Visose minėtose srityse MTTP 
išlaidos reikšmingai auga, o 
bendradarbiavimo veikla ES lygiu yra 
nepaprastai svarbi sutelkiant pakankamą 
kiekį įvairių MTTP tiekėjų, galinčių 
rentabiliai spręsti didelius ir 
daugiadisciplininius uždavinius, taip pat 
spręsti politinius, techninius ir socialinius 
ekonominius uždavinius, susijusius su 
ateities švaria ir saugia transporto priemone, 
tarpusavio sąveika ir intermodalumu, ypač 
atkreipiant dėmesį į geležinkelio transportą, 
prieinamumą, saugą, pajėgumus, saugumą ir 
poveikį aplinkai išsiplėtusioje Sąjungoje.
Taip pat, įgyvendinant Europos politiką, 
nepaprastai svarbu kurti sistemą „Galileo“ ir 
jos taikymus palaikančias technologijas.

Europos technologijų platformų sudarytose 
mokslinių tyrimų darbotvarkėse remiamas 
poreikis nustatyti naują „transporto sistemų“ 
perspektyvą, kurioje būtų atsižvelgiama į 
transporto priemonių, transporto tinklų ir 
transporto paslaugų, kurios gali būti 
išplėtotos tik Europos lygiu, tarpusavio 
sąveiką. Visose minėtose srityse MTTP 
išlaidos reikšmingai auga, o 
bendradarbiavimo veikla ES lygiu yra 
nepaprastai svarbi sutelkiant pakankamą 
kiekį įvairių MTTP tiekėjų, galinčių 
rentabiliai spręsti didelius ir
daugiadisciplininius uždavinius, taip pat 
spręsti politinius, techninius ir socialinius 
ekonominius uždavinius, susijusius su 
ateities švaria ir saugia transporto priemone, 
tarpusavio sąveika ir intermodalumu, ypač 
atkreipiant dėmesį į geležinkelio transportą, 
prieinamumą, saugą, pajėgumus, saugumą ir 
poveikį aplinkai išsiplėtusioje Sąjungoje.
Tada, kai moksliniais tyrimais 
sprendžiamos aplinkos apsaugos 
problemos, reikėtų dėmesio skirti ateities 
švarių ir saugių transporto priemonių 
kūrimui ir intensyvaus eismo išvengimo, 
ribojimo ir optimizavimo klausimams. Taip 
pat, įgyvendinant Europos politiką, 
nepaprastai svarbu kurti „Galileo“ sistemą ir 
jos taikomosios veiklos technologijas.

Pakeitimas 4
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 7 skirsnio „Transportas“ antrosios antraštės „Loginis 

pagrindas“ 3a pastraipa (nauja)

Mokslinių tyrimų biudžeto perskirstymas 
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moksliniams tyrimams transporto srityje 
atitinka atitinkamų transporto rūšių 
ekonominę svarbą.

Justification

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.  (oral amendment)

Pakeitimas 5
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 7 skirsnio „Transportas“ trečiosios antraštės „Veikla“ 

paantraštės „Aeronautika ir oro transportas“ 3 įtrauka

- Vartotojų pasitenkinimo ir saugos 
užtikrinimas: keleivių komforto gerinimas, 
naujoviškos paslaugos skrydžio metu ir 
veiksmingesnis keleivių aptarnavimas; visų 
oro transporto saugos aspektų gerinimas;
platesnis orlaivių pasirinkimas nuo plataus 
korpuso iki mažų dydžių transporto 
priemonių.

- Vartotojų pasitenkinimo ir saugos 
užtikrinimas: keleivių komforto gerinimas, 
naujoviškos paslaugos skrydžio metu ir 
veiksmingesnis keleivių aptarnavimas, tarp 
jų įvairių vežėjų ir įvairių transporto rūšių 
visoje Europoje nacionalinių informacijos 
ir rezervavimo sistemų veiklos 
suderinamumas; visų oro transporto saugos 
aspektų gerinimas; platesnis orlaivių 
pasirinkimas nuo plataus korpuso iki mažų 
dydžių transporto priemonių.

Justification

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

Pakeitimas 6
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 7 skirsnio „Transportas“ trečiosios antraštės „Veikla“ 

paantraštės „Aeronautika ir oro transportas“ 6a įtrauka (nauja)

- Naujų oro transporto  koncepcijų, tarp jų 
eksploatavimo laiko, modulinių sprendimų 
ar aerodinamikos, taikymas antžeminiam 
transportui ir atvirkščiai.
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Justification

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.

Pakeitimas 7
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 7 skirsnio „Transportas“ antraštinės dalies „Veikla“ 

paantraštės „Antžeminis transportas (geležinkelių, kelių ir vandens kelių transportas)“ 
pavadinimas

● Antžeminis transportas (geležinkelių, 
kelių ir vandens kelių transportas)

Taususis antžeminis transportas 
(geležinkelių, kelių ir vandens kelių 
transportas)

Justification

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.

Pakeitimas 8
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 7 skirsnio „Transportas“ antraštinės dalies „Veikla“ 
paantraštės „Antžeminis transportas (geležinkelių, kelių ir vandens kelių transportas)“ 1 

įtrauka

- Pastangos padaryti antžeminį transportą
ekologiškesnį: aplinkos ir triukšmo taršos 
mažinimas; švarių ir našių variklių kūrimas, 
įskaitant hibridines technologijas ir 
alternatyvių degalų naudojimą transporto 
taikymuose; transporto priemonių ir laivų 
eksploatacijos pabaigos strategijos.

- Pastangos padaryti antžeminį transportą
ekologiškesnį: aplinkos ir triukšmo taršos 
mažinimas; aplinkos neteršiančių ir našių 
variklių kūrimas, įskaitant hibridines 
technologijas ir alternatyvių degalų 
naudojimą transporto priemonėse; transporto 
priemonių ir laivų, nemotorizuoto 
transporto, pvz., energijos transmisijos 
mechanizmų eksploatacijos pabaigos 
strategijos ir geresnių medžiagų 
naudojimas dviračiams gaminti bei 
pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas 
esamose infrastruktūrose.
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Justification

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.

Pakeitimas 9
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 7 skirsnio „Transportas“ antraštinės dalies „Veikla“ 

paantraštės „Antžeminis transportas“ 2 įtrauka

- Transporto rūšių keitimo skatinimas ir 
eismo intensyvumo transporto koridoriuose 
mažinimas: naujoviškų, įvairiarūšių ir 
sąveikaujančių regioninių ir nacionalinių 
transporto tinklų, infrastruktūros ir sistemų 
Europoje kūrimas; sąnaudų perėmimas;
keitimasis informacija tarp transporto 
priemonių, laivų ir transporto 
infrastruktūros; infrastruktūros pajėgumų 
optimizavimas.

- Transporto rūšių keitimo skatinimas ir 
eismo intensyvumo transporto koridoriuose 
mažinimas: naujoviškų, įvairiarūšių ir 
sąveikaujančių regioninių ir nacionalinių 
transporto ir logistikos tinklų, 
infrastruktūros ir sistemų Europoje kūrimas;
„vienos sistemos“, kuri užtikrintų deramą 
paskirstymą tarp įvairių transporto rūšių, 
kūrimas, įskaitant geležinkelių transporto 
ir laivininkystės vidaus vandens keliais, 
kaip alternatyvų trumpųjų nuotolių kelių 
transportui ir oro transportui, skatinimą;
sąnaudų perėmimas; keitimasis informacija 
tarp transporto priemonių, laivų ir transporto 
infrastruktūros; infrastruktūros pajėgumų 
optimizavimas.

Justification

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.

Pakeitimas 10
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 7 skirsnio „Transportas“ trečiosios antraštinės dalies 

„Veikla“ paantraštės „Antžeminis transportas (geležinkelių, kelių ir vandens kelių 
transportas)“ 2a įtrauka (nauja)
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- Marco Polo programų tikslų rėmimas:
specialūs moksliniai tyrimai siekiant 
išsiaiškinti ekologiškų transporto 
priemonių naudojimo ir visų rūšių 
transporto eismo mažinimo technines 
galimybes ir naudą sveikatai bei aplinkai.

Justification

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.

Pakeitimas 11
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 7 skirsnio „Transportas“ antraštinės dalies „Veikla“ 
paantraštės „Antžeminis transportas (geležinkelių, kelių ir vandens kelių transportas)“ 3 

įtrauka

Tvaraus mobilumo miestuose užtikrinimas:
naujoviškos organizacinės schemos, 
įskaitant švarias ir saugias transporto 
priemones, ir neteršiančios transporto 
priemonės, naujos viešojo transporto rūšys ir 
privataus transporto racionalizacija, ryšių 
infrastruktūra, integruotas miestų 
planavimas ir transportas.

Tausiojo ir prieinamo mobilumo miestuose 
užtikrinimas: naujoviškos organizacinės 
schemos, įskaitant aplinkos neteršiančias ir 
saugias transporto priemones, ir mažiau 
teršiančios transporto priemonės, geresnės 
prieinamumo sąlygos asmenims, kurie yra 
mažiau mobilūs, nauji trumpųjų nuotolių 
transporto režimai, atsižvelgiant į jų 
veiksmingumą bendrojoje mobilumo 
grandinėje (viešojo transporto priemonės, 
bendroji transporto priemonių panauda ir 
jų parkai, vaikščiojimas ir važiavimas 
dviračiu), ir privataus transporto 
racionalizacija, ryšių infrastruktūra, 
integruotas miestų planavimas ir transportas.  

Justification

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, 
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.
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Pakeitimą pateikė Inés Ayala Sender

Pakeitimas 12
- I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 7 skirsnio „Transportas“ antraštinės dalies „Veikla“ 

paantraštės „Antžeminis transportas (geležinkelių, kelių ir vandens kelių transportas)“ 3a 
įtrauka (nauja)

- Mobilumo kokybė ir klientų 
pasitenkinimas: paslaugų, tinklų ir 
infrastruktūrų gerinimas siekiant juos 
padaryti patogesnius ir patrauklesnius;
kompleksiškai įgyvendinamų sistemų ir 
paslaugų teikimo bei pajėgumų 
tobulinimas, atsižvelgiant į specialius 
atskirų asmenų ir atitinkamų grupių 
(pagyvenusio amžiaus žmonių, moterų ir 
pan.) poreikius.

Justification

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.).

Pakeitimas 13
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 7 skirsnio „Transportas“ trečiosios antraštinės dalies 

„Veikla“ paantraštės „Antžeminis transportas“ 5 įtrauka

- Konkurencingumo stiprinimas:
projektavimo procesų tobulinimas; pažangių 
varomųjų sistemų ir transporto priemonių 
technologijų kūrimas; naujoviškos ir 
rentabilios gamybos sistemos ir 
infrastruktūros kūrimas; integruotos 
struktūros.

- Konkurencingumo stiprinimas:
projektavimo procesų tobulinimas, mažinant 
sąnaudas ir didinant klientų pasitenkinimą;
pažangių varomųjų sistemų ir transporto 
priemonių technologijų kūrimas;
naujoviškos ir rentabilios gamybos sistemos 
ir infrastruktūros kūrimas; integruotos 
struktūros.

Justification

Higher customer satisfaction is an important research aspect which should also be 
considered in relation to land and sea transport.
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Pakeitimas 14
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 7 skirsnio „Transportas“ antraštinės dalies „Veikla“ 3a 

punktas (naujas)

● Turizmas: tyrimų apie turizmo poveikį 
transportui ir apie veiksmingo ir ekologiško 
transporto poveikį tausiojo turizmo plėtrai 
parengimas; tausiojo turizmo, apsieinant 
be itin didelio pervežimo masto, plėtra;
naujos transporto priemonių panaudojimo 
turizmo srityje koncepcijos, tarp jų 
elektroninis rezervavimas ir tarifų sistema.

Justification

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.

Pakeitimas 15
I priedo I dalies „Bendradarbiavimas“ 7 skirsnio „Transportas“ antraštinės dalies „Veikla“ 3b 

punktas (naujas)

● Naujos sistemos, skirtos 
veiksmingesniam ir patikimesniam TEN ir 
kitų Europos mobilumo ir transporto 
projektams finansuoti: naujų kreditavimo 
būdų ir viešojo bei privataus sektoriaus 
partnerystės Europos mastu skatinimas.
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Nuomonės referentas(-ė):
Paskyrimo data

Jaromír Kohlíček
18.4.2005

Svarstymas komitete 12.9.2005 10.10.2005
Pakeitimų priėmimo data 10.10.2005
Galutinio balsavimo rezultatai Už:

Prieš:
Susilaikė:

39
0
3

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael 
Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Arūnas 
Degutis, Armando Dionisi, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert 
Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist 
Petersen,  Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-
Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg 
Leichtfried, Eva Lichtenberger, Patrick Louis, Erik Meijer, Robert 
Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard 
Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Ulrich 
Stockmann, Gary Titley, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Corien 
Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę pavaduojantys nariai

Markus Ferber, Sepp Kusstatscher, Pier Antonio Panzeri, Zita 
Pleštinská, Hannu Takkula

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę pavaduojantys nariai (178 
straipsnio 2 dalis)


