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ĪSS PAMATOJUMS

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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GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
I pielikums, I daļa “Sadarbība”, 3. iedaļa. “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”, 

“Lietojumprogrammu pētniecība”, 3. ievilkums

– mobilitātei; automatizētas uz IKT balstītas 
transporta sistēmas un transportlīdzekļi, kas 
nodrošina cilvēku un preču drošu, ērtu un 
efektīvu pārvietošanos;

- mobilitātei;  automatizētas uz IKT balstītas 
transporta un loģistikas sistēmas un 
transportlīdzekļi, kas nodrošina cilvēku un 
preču drošu, ērtu un efektīvu pārvietošanos;

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 2
I pielikums, I daļa “Sadarbība”, 7. iedaļa “Transports”, “Mērķis”

Pamatojoties uz tehnoloģijas attīstību, 
iedzīvotāju un sabiedrības labā izstrādāt 
integrētas videi draudzīgākas un „viedākas” 
Viseiropas transporta sistēmas, kas atbilstu 
vides un dabas resursu saglabāšanas 
prasībām, nostiprināt un turpmāk attīstīt 
vadošo lomu, kas pasaules tirgū ir Eiropas 
nozares pārstāvjiem.

Pamatojoties uz tehnoloģijas attīstību, 
iedzīvotāju un sabiedrības labā izstrādāt 
integrētas videi un klientiem draudzīgākas
un „viedākas” Viseiropas transporta un 
loģistikas sistēmas, kas atbilstu vides un 
dabas resursu saglabāšanas prasībām; 
nostiprināt un turpmāk attīstīt vadošo lomu, 
kas pasaules tirgū ir Eiropas nozares 
pārstāvjiem.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 3
I pielikums, I daļa “Sadarbība”, 7. iedaļa “Transports”, “Pamatojums”, 3. daļa

Eiropas tehnoloģiju platformu izstrādātajās 
darba programmās atbalstīta vajadzība 
attīstīt jaunu „transporta sistēmu” 
perspektīvu, kurā ņemta vērā 
transportlīdzekļu, transporta tīklu un 
transporta pakalpojumu lietošanas 
mijiedarbība un kuru var izstrādāt vienīgi 
Eiropas līmenī. PTA izmaksas visās šajās 
jomās būtiski pieaug, un ir nepieciešama 
sadarbība ES līmenī, lai ļautu dažādu PTA 
sniedzēju „kritiskajai masai” rentabli 
atrisināt šāda mēroga daudzdisciplināras 
problēmas , kā arī sasniegt politiskus, 
tehnoloģiskus un sociālekonomiskus mērķus 
tādās jomās kā nākotnes „tīrs un drošs 
transportlīdzeklis”, savietojamība un 
kombinētie pārvadājumi ar īpašu uzsvaru uz 
dzelzceļa transportu, pieejamas cenas, 
nekaitīgums, ietilpība, drošība un ietekme uz 
vidi paplašinātā Eiropas Savienībā. Eiropas 
politiku īstenošanai svarīga būs arī 
tehnoloģiju attīstība Galileo sistēmas un tās 
pielietojumu atbalstam.

Eiropas tehnoloģiju platformu izstrādātajās 
darba programmās atbalstīta vajadzība 
attīstīt jaunu „transporta sistēmu” 
perspektīvu, kurā ņemta vērā 
transportlīdzekļu, transporta tīklu un 
transporta pakalpojumu lietošanas 
mijiedarbība un kuru var izstrādāt vienīgi 
Eiropas līmenī. PTA izmaksas visās šajās 
jomās būtiski pieaug, un ir nepieciešama 
sadarbība ES līmenī, lai ļautu dažādu PTA 
sniedzēju „kritiskajai masai” rentabli 
atrisināt šāda mēroga daudzdisciplināras 
problēmas, kā arī sasniegt politiskus, 
tehnoloģiskus un sociālekonomiskus mērķus 
tādās jomās kā „tīrs un drošs nākotnes 
transportlīdzeklis”, savietojamība un 
kombinētie pārvadājumi ar īpašu uzsvaru uz 
dzelzceļa transportu, pieejamas cenas, 
nekaitīgums, ietilpība, drošība un ietekme uz 
vidi paplašinātā Eiropas Savienībā. Attiecībā 
uz vides jautājumiem pētniecībai vērība 
jāpiegriež “ tīra un droša nākotnes 
transportlīdzekļa” izstrādei, kā arī 
satiksmes intensitātes samazināšanai un 
optimizācijai. Eiropas politiku īstenošanai 
svarīga būs arī tehnoloģiju attīstība Galileo 
sistēmas un tās pielietojumu atbalstam.

Grozījums Nr. 4
I pielikums, I daļa “Sadarbība”, 7. iedaļa “Transports”, otrais virsraksts, pamatojuma 3. a daļa 

(jauna) 

Budžeta sadalījums pētniecībai transporta 
jomā atspoguļos dažādo transporta veidu 
nozīmīgumu tautsaimniecībā.
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Pamatojums

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)

Grozījums Nr. 5
I pielikums, I daļa “Sadarbība”, 7. iedaļa “Transports”, trešais virsraksts “Darbības”, 

apakšvirsraksts “Aeronautika un gaisa satiksme”, 3. ievilkums

– Patērētāju apmierinātības un drošības 
garantēšana: pasažieru komforta uzlabošana, 
novatorisku pakalpojumu ieviešana lidojuma 
laikā un pasažieru efektīvāka apkalpošana; 
visu gaisa transporta drošības aspektu 
uzlabošana; gaisa kuģu plašāka izvēle, sākot 
no plata korpusa līdz maza izmēra 
transportlīdzekļiem. 

– Patērētāju apmierinātības un drošības 
garantēšana: pasažieru komforta 
uzlabošana, novatorisku pakalpojumu 
ieviešana lidojuma laikā un pasažieru 
efektīvāka apkalpošana, tai skaitā, 
pārveidojot valstu informācijas un biļešu 
rezervācijas sistēmas, lai tās būtu
savietojamas gan attiecībā uz 
pārvadātājiem, gan uz citiem transporta 
veidiem Eiropas līmenī; visu gaisa 
transporta drošības aspektu uzlabošana; 
gaisa kuģu plašāka izvēle, sākot no plata 
korpusa līdz maza izmēra 
transportlīdzekļiem. 

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 6
I pielikums, I daļa “Sadarbība”, 7. iedaļa “Transports”, trešais virsraksts “Darbības”, 

apakšvirsraksts “Aeronautika un gaisa satiksme”, 6.a ievilkums (jauns)

– Gaisa satiksmes koncepcijas izmantošana 
virszemes un virsūdens transporta nozarē 
un otrādi, tai skaitā transportlīdzekļu 
darbības cikla un modulārās koncepcijas, 
kā arī aerodinamika.
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 7
I pielikums, I daļa “Sadarbība”, 7. iedaļa “Transports”, trešais virsraksts “Darbības”, 
apakšvirsraksts “Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)”, virsraksts

● Virszemes transports (dzelzceļš, 
autotransports un kuģi)

● Ilgtspējīgs virszemes un virsūdens
transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 8
I pielikums, I daļa “Sadarbība”, 7. iedaļa “Transports”, trešais virsraksts “Darbības”, 

apakšvirsraksts “Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)”, 1. ievilkums

– Videi draudzīgāks virszemes transports:
vides un trokšņa piesārņojuma 
samazināšana; tīru un efektīvu motoru 
izstrāde, izmantojot hibrīdās tehnoloģijas un 
alternatīvu degvielu transporta lietojumiem; 
nolietojuma stratēģijas transportlīdzekļiem 
un kuģošanas līdzekļiem.

– Videi draudzīgāks virszemes transports: 
vides un trokšņa piesārņojuma 
samazināšana; tīru un efektīvu motoru 
izstrāde, izmantojot hibrīdās tehnoloģijas un 
alternatīvu degvielu transporta lietojumiem; 
nolietojuma stratēģijas transportlīdzekļiem 
un kuģošanas līdzekļiem, nemehāniskiem 
transportlīdzekļiem, piemēram, piedziņas 
mehānismiem un velosipēdu materiālu 
uzlabošanai, gājēju un velosipēdu ceļu 
pielāgošana pašreizējiem apstākļiem.

Pamatojums

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 
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infrastructure in favour of walking and cycling.

Grozījums Nr. 9
I pielikums, I daļa “Sadarbība”, 7. iedaļa “Transports”, trešais virsraksts “Darbības”, 

apakšvirsraksts “Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)”, 2. ievilkums

– Veicināt kravu novirzīšanu uz citiem 
transporta veidiem un transporta koridoru 
atslogošanu: novatorisku, kombinētu un 
sadarbspējīgu reģionālu un valsts transporta 
tīklu, infrastruktūras un sistēmu attīstība 
Eiropā; izmaksu internalizācija; informācijas 
apmaiņa starp transportlīdzekli/kuģošanas 
līdzekli un transporta infrastruktūru; 
infrastruktūras jaudas optimizēšana

– Veicināt kravu novirzīšanu uz citiem 
transporta veidiem un transporta koridoru 
atslogošanu: : novatorisku, kombinētu un 
sadarbspējīgu reģionālu un valsts transporta 
un loģistikas tīklu, infrastruktūras un 
sistēmu attīstība Eiropā; vienotas sistēmas 
stratēģijas izstrāde, nosakot transporta 
veidu līdzsvarotu sadalījumu, tostarp 
dzelzceļa un iekšējo ūdensceļu transporta 
kā alternatīvas sauszemes un īso reisu 
gaisa transportam veicināšana; izmaksu 
internalizācija; informācijas apmaiņa starp 
transportlīdzekli/kuģošanas līdzekli un 
transporta infrastruktūru; infrastruktūras 
jaudas optimizēšana.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 10
I pielikums, I daļa “Sadarbība”, 7. iedaļa “Transports”, trešais virsraksts “Darbības”, 

apakšvirsraksts “Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)”, 2. ievilkums
(jauns)

– Marco Polo programmu mērķu 
sekmēšana: tehnisko iespēju un ieguvumu 
attiecībā uz veselību un vidi īpaša izpēte 
saistībā ar pāreju uz videi draudzīgākiem 
transporta veidiem un vispārēju satiksmes 
intensitātes samazināšanu. 
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 11
I pielikums, I daļa “Sadarbība”, 7. iedaļa “Transports”, trešais virsraksts “Darbības”, 

apakšvirsraksts “Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)”, 3. ievilkums

– Nodrošināt ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās:
novatoriskas organizācijas shēmas, tostarp 
tīri un droši transportlīdzekļi, un 
nepiesārņojoši transportlīdzekļi, jauni 
sabiedriskā transporta veidi un privātā 
transporta racionalizācija, komunikāciju 
infrastruktūra, integrēta pilsētas un 
transporta plānošana.

– Nodrošināt ilgtspējīgu mobilitāti un 
transporta pieejamību pilsētās: novatoriskas 
organizācijas shēmas, tostarp tīrāki un 
drošāki transportlīdzekļi, un mazāk 
piesārņojoši transportlīdzekļi, transporta 
pieejamības uzlabošana personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, jauni 
sabiedriskā un/vai specializētā transporta 
veidi, koncentrējoties uz visas mobilitātes 
ķēdes efektivitāti (sabiedrisko/specializēto 
transportu, automašīnu kopīgu lietošanu, 
iešanu kājām un braukšanu ar velosipēdu), 
un privātā transporta racionalizācija, 
komunikāciju infrastruktūra, integrēta 
pilsētas un transporta plānošana.  

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 12
I pielikums, I daļa “Sadarbība”, 7. iedaļa “Transports”, trešais virsraksts “Darbības”, 

apakšvirsraksts “Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)”, 3.a ievilkums 
(jauns)

– mobilitātes kvalitāte un klientu 
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apmierinātība: pakalpojumu, tīklu un 
infrastruktūru uzlabošana, lai tās būtu 
ērtākas un vilinošākas; integrētu sistēmu 
uzlabošana un tādu pakalpojumu un 
iespēju nodrošināšana, kas atbilst gan 
indivīdu, gan īpašu grupu (vecāku cilvēku, 
sieviešu utt.) vajadzībām.

Or. es

Pamatojums

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.).

Grozījums Nr. 13
I pielikums, I daļa “Sadarbība”, 7. iedaļa “Transports”, trešais virsraksts “Darbības”, 

apakšvirsraksts “Virszemes transports (dzelzceļš, autotransports un kuģi)”, 5. ievilkums

– Konkurētspējas stiprināšana: projektēšanas 
procesu uzlabošana; progresīvu ātrgaitas 
vilcienu un transportlīdzekļu tehnoloģiju 
attīstība; novatoriskas un rentablas ražošanas 
sistēmas un infrastruktūras būvniecība; 
mijiedarbības arhitektūras.

– Konkurētspējas stiprināšana projektēšanas 
procesu uzlabošana, lai samazinātu 
izmaksas un palielinātu klientu 
apmierinātību; progresīvu ātrgaitas vilcienu 
un transportlīdzekļu tehnoloģiju attīstība; 
novatoriskas un rentablas ražošanas sistēmas 
un infrastruktūras būvniecība; mijiedarbības 
arhitektūras.

Pamatojums

Higher customer satisfaction is an important research aspect which should also be 
considered in relation to land and sea transport.

Grozījums Nr. 14
I pielikums, I daļa “Sadarbība”, 7. iedaļa “Transports”, trešais virsraksts “Darbības”, 

3.a punkts (jauns)

● Tūrisms:  izpētes veikšana par tūrisma 
ietekmi uz transportu un tīra un efektīva 
transporta ietekmi uz ilgtspējīga tūrisma 
attīstību; ilgtspējīga tūrisma attīstība bez 
pārmērīga pārvadājumu pieprasījuma; 
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novatoriskas koncepcijas transporta 
izmantošanai tūrismā, tostarp elektroniska 
biļešu rezervēšana un integrētu biļešu 
iegāde.  

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 15
I pielikums, I daļa “Sadarbība”, 7. iedaļa "Transports”, trešais virsraksts “Darbības”, 3.b 

punkts (jauns)

● Jaunas sistēmas efektivitātes 
uzlabošanai, kā arī TEN un citu Eiropas 
mobilitātes un transporta projektu 
finansējuma nodrošināšanai: novatorisku 
aizņēmuma shēmu, kā arī valsts un privātā 
sektora partnerības veicināšana Eiropas 
līmenī.
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