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BEKNOPTE MOTIVERING

Het zevende kaderprogramma

Op 6 april 2005 stelde de Commissie haar Mededeling ‘Bouwen aan de Europese 
Onderzoeksuimte (EOR) van kennis voor groei’ voor en lanceerde ze een voorstel voor een 
besluit betreffende het zevende kaderprogramma (KP) voor activiteiten op het gebied van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007 tot 2013). De opbouw van de 
EOR begon onder het zesde KP en zal doorgaan onder het zevende en dit zal bijdragen aan 
het behalen van de Lissabon-doelstellingen. Investeren in kennis is immers een uitstekende 
manier om economische groei te bevorderen en meer en betere banen te creëren. Dat kennis 
belangrijk is voor de Lissabon-strategie, werd bevestigd door de groep op hoog niveau onder 
leiding van Wim Kok en door de resolutie van het Parlement over het verslag van mevrouw 
Locatelli.

Het zevende KP is onderverdeeld in vier programma’s:
• Samenwerking: transnationale samenwerking op negen thematische 

onderzoeksgebieden, waaronder vervoer, inclusief luchtvaart.
• Ideeën: bevordering van creativiteit en uitmuntendheid door zogeheten 

‘grensverleggend onderzoek’ te financieren. De financiering wordt via een Europese 
Onderzoeksraad geregeld.

• Mensen: ontwikkeling van het menselijk potentieel door opleiding, mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling te ondersteunen.

• Capaciteiten: verbetering van de onderzoeksinfrastructuur en verdere innovatie.
Regionale samenwerking, betrokkenheid van KMO’s en het samenbrengen van 
wetenschap en maatschappij zijn de sleutelelementen.

Ten opzichte van KP6 zijn voor KP7 de procedures vereenvoudigd en is de begroting 
aanzienlijk gestegen. De totale begroting voor zeven jaar bedraagt 72,7 miljard euro. De 
respectieve verdeling over de vier programma’s is ongeveer 44 miljard voor Samenwerking, 
12 miljard voor Ideeën en elk 7 miljard voor Mensen en Capaciteiten.

Transport en luchtvaart in het zevende kaderprogramma

Het zesde kaderprogramma omvatte het onderzoeksgebied ‘luchtvaart en ruimte’, terwijl 
‘oppervlaktevervoer’ onder het onderzoeksgebied ‘duurzame ontwikkeling’ was geschaard. In 
KP7 zijn alle vervoerswijzen onder één enkel thema samengebracht, te weten ‘Vervoer 
(inclusief luchtvaart)’. Uw rapporteur verwelkomt deze verandering aangezien vele 
problemen, zoals files en vervuiling, bij meerdere soorten vervoer voorkomen en het nuttig is 
om van elkaars ervaringen te leren.

Onder KP6 zijn de zogeheten technologieplatforms opgericht. Hierin werden bedrijven, 
onderzoeksinstellingen, nationale onderzoeksprogramma’s, de financiële wereld en de 
regelgevende autoriteiten op Europees niveau samengebracht om een gezamenlijke 
strategische onderzoeksagenda uit te stippelen. Rekening houdend met hun inbreng, stelt de 
Commissie voor dat het onderzoek moet worden toegespitst op:
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Voor luchtvaart en luchtvervoer:
• vergroening van het luchtvervoer
• verhoging van de efficiëntie
• zorgen voor tevredenheid en veiligheid van de klant
• verhoging van de kostenefficiency
• bescherming van vliegtuig en passagiers
• exploratie van het luchtvervoer van de toekomst

Voor oppervlaktevervoer (rail, weg en water):
• vergroening van het oppervlaktevervoer
• stimulering van de "modal shift" en bestrijding van de congestie van vervoercorridors
• waarborging van duurzame stedelijke mobiliteit
• verbetering van de veiligheid
• opvoering van het concurrentievermogen

KP7 voorziet in een begroting voor Vervoer (inclusief luchtvaart) van 5,9 miljard euro en 
daarnaast in de mogelijkheid om ‘gezamenlijke technologie-initiatieven’ (grootschalige 
projecten van gemeenschappelijk Europees belang) te starten. Onder het KP6 werd de 
begroting als volgt verdeeld: 1 miljard euro voor luchtvervoer, 100 miljoen euro voor Galileo 
en 610 miljoen euro voor oppervlaktetransport. Hoewel er voor KP7 nog geen officiële 
verdeling van de middelen is voorgesteld, heeft uw rapporteur indicaties gekregen dat 
luchtvervoer en Galileo samen waarschijnlijk het grootste deel van de beschikbare begroting 
toegewezen zullen krijgen (ongeveer tweederde), terwijl het kleinste deel voor 
oppervlaktevervoer is bestemd. Uw rapporteur merkt op dat deze verdeling niet het relatieve 
economische belang van deze sectoren weerspiegelt.

Met de discussie over de nieuwe financiële vooruitzichten dreigt de begroting voor KP7 te 
worden beperkt. Het lijkt me gepast dat het nieuwe hoofdstuk in het voorstel van de 
Commissie voor transport gezien het hieronder aangegeven economische belang van de sector 
niet de dupe van dergelijke beperkingen mag zijn:

• Lucht- en oppervlaktevervoer zijn samen goed voor bijna 14 % van het BBP van de 
EU.

• De vervoerssector biedt in de hele EU aan ongeveer 19 miljoen mensen werk.
• Vervoerskosten beslaan ongeveer 14 % van het budget van een gezin.

Deze belangrijke sector komt er in de begroting bekaaid van af: 5,9 miljard euro in 7 jaar 
komt in feite neer op een kopje koffie per persoon per jaar op een totale bevolking van bijna 
460 miljoen EU-burgers.

Amendementen

Uw rapporteur is over het algemeen tevreden met het voorstel van de Commissie, vooral met 
het nieuwe, aparte hoofdstuk voor alle vervoerswijzen, de nadruk op veiligheid en milieu en 
de verhoging van de begroting. Sommige onderdelen zijn echter voor verbetering vatbaar:

• Oppervlaktevervoer: het grotere aandeel, in economische termen, van het 
oppervlaktevervoer ten opzichte van het luchtvervoer, moet in de verdeling van de 
begroting en de onderzoeksagenda’s weerspiegeld zijn.
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• Milieu: de beperking van het transport en het stimuleren van niet-gemotoriseerd 
vervoer (fietsen) moeten worden toegevoegd.

• Overkoepelende aanpak: vervoer moet als een geïntegreerd systeem worden 
beschouwd, waarbij vervoerswijzen uitwisselbaar zijn en men van elkaars technologie 
kan leren.

• Toegankelijkheid: de toegankelijkheid in het algemeen en voor minder mobiele 
personen in het bijzonder verdient bijzondere aandacht.

• Toerisme: toerisme dient in de onderzoeksagenda te worden opgenomen aangezien 
deze economische sector nog steeds groeit en veel transport met zich meebrengt.

• Elektronisch boeken: hierdoor kan de doeltreffendheid worden verhoogd, met name 
wanneer boekingssystemen interoperabel zijn.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie vervoer 
en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Bijlage I - Deel I Samenwerking - Punt 3 Informatie- en communicatietechnologieën -

Toepassingsonderzoek - streepje 3

- voor mobiliteit: intelligente op ICT 
gebaseerde vervoerssystemen en voertuigen 
waarmee mensen en goederen veilig, 
comfortabel en efficiënt kunnen worden 
vervoerd;

- voor mobiliteit: intelligente op ICT 
gebaseerde vervoers- en logistieke systemen 
en voertuigen waarmee mensen en goederen 
veilig, comfortabel en efficiënt kunnen 
worden vervoerd;

Motivering

Bij de verbetering van de mobiliteit op het gebied van vervoer moet absoluut rekening worden 
gehouden met het feit dat de logistiek inmiddels is gemoderniseerd.

Amendement 2
Bijlage I - Deel I Samenwerking - Punt 7 Vervoer - Doelstelling

Op basis van technologische vorderingen 
geïntegreerde, "groenere" en "slimmere" 
pan-Europese vervoerssystemen 

Op basis van technologische vorderingen 
geïntegreerde, "groenere", 
klantvriendelijkere en "slimmere" pan-

  
1 PB C    .
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ontwikkelen ten behoeve van de burger en 
de maatschappij, met inachtneming van het 
milieu en de natuurlijke rijkdommen; en de 
leidende rol die de Europese industrieën zich 
op de wereldmarkt hebben verworven, 
consolideren en verder ontwikkelen.

Europese vervoers- en logistieke systemen
ontwikkelen ten behoeve van de burger en 
de maatschappij, met inachtneming van het 
milieu en de natuurlijke rijkdommen; en de 
leidende rol die de Europese industrieën zich 
op de wereldmarkt hebben verworven, 
consolideren en verder ontwikkelen.

Motivering

Gezien de algehele geografische situatie van de EU en de ontwikkeling van haar 
vervoerssystemen is het absoluut noodzakelijk in sterkere mate nieuwe en betere logistieke 
systemen te ontwikkelen die de mobiliteit ten goede komen en de effecten van het vervoer op 
het milieu verminderen.

De vermelding van de tevredenheid van de klant is in overeenstemming met het voorstel van 
de Commissie.

Amendement 3
Bijlage I - Deel I Samenwerking - Punt 7 Vervoer - Achtergrond - alinea 3

De door Europese technologieplatforms 
ontwikkelde onderzoekagenda’s 
ondersteunen de noodzaak van een nieuw 
perspectief op "vervoerssystemen" waarin 
aandacht is voor de interactie van 
voertuigen, vervoersnetten en het gebruik 
van vervoersdiensten, dat alleen op Europees 
niveau kan worden ontwikkeld. De kosten 
van OTO stijgen op al deze gebieden sterk 
en samenwerking op EU-niveau is essentieel 
om te zorgen voor een "kritische massa" van 
uiteenlopende OTO-aanbieders voor een 
kosteneffectieve aanpak van de schaal en de 
multidisciplinaire uitdagingen, evenals om
het hoofd te bieden aan de politieke, 
technologische en sociaal-economische 
uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld 
het "schone en veilige voertuig" van de 
toekomst, interoperabiliteit en 
intermodaliteit met speciale aandacht voor 
het railvervoer, betaalbaarheid, veiligheid, 
capaciteit, betrouwbaarheid en 
milieueffecten in een uitgebreide Unie. Ook 
de ontwikkeling van technologie ter 
ondersteuning van het Galileo-systeem en de 
toepassingen daarvan zal bij de 

De door Europese technologieplatforms 
ontwikkelde onderzoekagenda’s 
ondersteunen de noodzaak van een nieuw 
perspectief op "vervoerssystemen" waarin 
aandacht is voor de interactie van 
voertuigen, vervoersnetten en het gebruik 
van vervoersdiensten, dat alleen op Europees 
niveau kan worden ontwikkeld. De kosten 
van OTO stijgen op al deze gebieden sterk 
en samenwerking op EU-niveau is essentieel 
om te zorgen voor een "kritische massa" van 
uiteenlopende OTO-aanbieders voor een 
kosteneffectieve aanpak van de schaal en de 
multidisciplinaire uitdagingen, evenals om
het hoofd te bieden aan de politieke, 
technologische en sociaal-economische 
uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld 
het "schone en veilige voertuig" van de 
toekomst, interoperabiliteit en 
intermodaliteit met speciale aandacht voor 
het railvervoer, betaalbaarheid, veiligheid, 
capaciteit, betrouwbaarheid en 
milieueffecten in een uitgebreide Unie. Het
onderzoek betreffende milieukwesties moet   
de ontwikkeling van het "schone en veilige 
voertuig" van de toekomst en het 
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verwezenlijking van het Europees beleid 
essentieel zijn

voorkomen, beperken en optimaliseren van 
vervoer omvatten. Ook de ontwikkeling van 
technologie ter ondersteuning van het
Galileo-systeem en de toepassingen daarvan 
zal bij de verwezenlijking van het Europees 
beleid essentieel zijn

Amendement 4
Bijlage I, deel I, Samenwerking, Punt 7, Vervoer, Achtergrond, alinea 3 bis (nieuw)

De verdeling van de begroting voor 
onderzoek naar vervoer moet het 
economische belang van de verschillende 
vervoerswijzen weerspiegelen.  

Motivering

Aangezien het aandeel van oppervlaktetransport in economische termen veel groter is dan de 
luchtvaart, moet dit worden weerspiegeld in de onderzoeksagenda’s en de verdeling van de 
begroting. Zoals de Commissie zelf aangeeft, staat oppervlaktetransport voor 11 % van het 
BBP van de EU en zijn er 16 miljoen mensen in de sector tewerkgesteld, terwijl dat bij de 
luchtvaart slechts respectievelijk 2,6 % en 3,1 miljoen mensen is.

Amendement 5
Bijlage I, deel I, Samenwerking, thema 7, Vervoer, kopje 3, Activiteiten, subkopje Luchtvaart 

en luchtvervoer, streepje 3

– Zorgen voor tevredenheid en veiligheid 
van de klant: verbetering van het comfort 
van passagiers, innovatieve diensten aan 
boord en een efficiëntere verwerking van 
passagiers; verbetering van alle 
veiligheidsaspecten van het luchtvervoer; 
ruimere keuze uit vliegtuigen van groot tot 
klein.

– Zorgen voor tevredenheid en veiligheid 
van de klant: verbetering van het comfort 
van passagiers, innovatieve diensten aan 
boord en een efficiëntere verwerking van 
passagiers door onder meer nationale 
informatie- en boekingssystemen van de 
verschillende aanbieders en vervoerswijzen 
op Europees niveau interoperabel te maken; 
verbetering van alle veiligheidsaspecten van 
het luchtvervoer; ruimere keuze uit 
vliegtuigen van groot tot klein.

Motivering

De integratie van boekingssystemen komt niet alleen de klant ten goede, maar ook de 
doeltreffendheid van het systeem in zijn geheel.
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Amendement 6
Bijlage I, deel I, Samenwerking, thema 7, Vervoer, kopje 3 Activiteiten, subkopje Luchtvaart 

en luchtvervoer, streepje 6 bis (nieuw)

- Gebruik van specifieke 
luchtvaartconcepten in het 
oppervlaktetransport en omgekeerd, onder 
meer concepten in verband met de 
levenscyclus van een voertuig, modulaire 
concepten en aërodynamica.

Motivering

Vervoer is hoofdzakelijk per vervoersmiddel geregeld en er wordt geen rekening gehouden 
met de mogelijkheden van andere vervoersmiddelen. Hetzelfde geldt voor onderzoek 
betreffende transport. Kennis en onderzoeksresultaten voor één bepaald vervoersmiddel 
moeten ook in het voordeel van andere vervoersmiddelen kunnen worden aangewend. Zo 
loopt de auto-industrie wat de levenscyclus van een voertuig betreft voorop. Het railvervoer 
experimenteert met modulaire concepten, dat wil zeggen het gebruik van modules
(bijvoorbeeld een compartiment voor passagiers of een container voor goederen) die aan de 
situatie kunnen worden aangepast. De kennis van aërodynamica uit de luchtvaart kan ook 
voor andere transportmiddelen nuttig zijn, zoals hogesnelheidstreinen.

Amendement 7
Bijlage I - Deel I Samenwerking - Punt 7 Vervoer - Activiteiten - Oppervlaktevervoer - titel

• Oppervlaktevervoer (rail, weg en 
water)

• Duurzaam oppervlaktevervoer (rail, 
weg en water)

Motivering

Evenals in het zesde O&O-kaderprogramma moet hier het woord "duurzaam" worden 
vermeld, aangezien duurzame ontwikkeling krachtens artikel 6 van het Verdrag verplicht 
moet worden geïntegreerd in bijvoorbeeld de onderzoeks- en vervoerssector.

Amendement 8
Bijlage I - Deel I Samenwerking - Punt 7 Vervoer - Activiteiten - Oppervlaktevervoer -

streepje 1

- De vergroening van het 
oppervlaktevervoer: verlaging van 
milieuverontreiniging en geluidshinder; 
ontwikkeling van schone en efficiënte 
motoren, met inbegrip van hybride 
technologie en het gebruik van alternatieve 

- De vergroening van het 
oppervlaktevervoer: verlaging van 
milieuverontreiniging en geluidshinder; 
ontwikkeling van schone en efficiënte 
motoren, met inbegrip van hybride 
technologie en het gebruik van alternatieve 
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brandstoffen voor het vervoer; 
sloopstrategieën voor auto’s en schepen.

brandstoffen voor het vervoer; 
sloopstrategieën voor auto’s en schepen,
niet-gemotoriseerd vervoer zoals
mechanismen voor de overbrenging van 
energie, en beter materiaal voor fietsen en 
integratie van wandel - en 
fietsinfrastructuur in bestaande situaties.

Motivering

Niet-gemotoriseerd vervoer zoals wandelen en fietsen kan rechtstreeks en significant 
bijdragen aan de vergroening van het vervoer. De onderzoekinspanningen moeten worden 
toegespitst op de verbetering van technologie en materialen en ook op de bevordering van het 
gebruik ervan door de infrastructuur aan te passen ten gunste van wandelen en fietsen.

Amendement 9
Bijlage I - Deel I Samenwerking - Punt 7 Vervoer - Activiteiten - Oppervlaktevervoer -

streepje 2

- Stimulering van de "modal shift" en 
bestrijding van de congestie van 
vervoercorridors: ontwikkeling van 
innovatieve, intermodale en interoperabele 
regionale en nationale vervoersnetten, -
infrastructuren en -systemen in Europa; 
internalisering; uitwisseling van informatie 
tussen auto’s/schepen en 
vervoersinfrastructuur; optimalisering van 
de infrastructuurcapaciteit.

- Stimulering van de "modal shift" en 
bestrijding van de congestie van 
vervoercorridors: ontwikkeling van 
innovatieve, intermodale en interoperabele 
regionale en nationale vervoers- en 
logistieke netten, -infrastructuren en -
systemen in Europa; ontwikkeling van een 
overkoepelende aanpak met een 
evenwichtige verdeling tussen de 
transportmiddelen, inclusief de bevordering 
van het railvervoer en het vervoer over de 
binnenwateren als alternatief voor het 
wegvervoer en voor het luchtvervoer over 
korte afstanden; internalisering; 
uitwisseling van informatie tussen 
auto’s/schepen en vervoersinfrastructuur; 
optimalisering van de 
infrastructuurcapaciteit.

Motivering

Een overkoepelende aanpak houdt in dat transport in een bepaald gebied als één systeem 
wordt gezien; aan de transportbehoeften in dat gebied kan worden voldaan op de manier die 
het beste op de behoeften van de klant, de leverancier en het milieu is afgestemd. Via 
onderzoek kunnen technologieën en gebruikstoepassingen worden ontwikkeld om een 
dergelijke aanpak te bereiken, waardoor een "groen" vervoer per spoor en over de 
binnenwateren wordt bevorderd.
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Gezien de huidige problemen in verband met de vooruitgang op het gebied van de 
intermodaliteit en de toename van de congestie is het dringend noodzakelijk op het niveau van 
de Unie en in nationaal en regionaal verband nieuwe logistieke systemen te ontwikkelen.

Amendement 10
Bijlage I - Deel I samenwerking - Punt 7 Vervoer - Activiteiten - Oppervlaktevervoer -

streepje 2 bis (nieuw)

- onderbouwing van de doelstellingen van 
het Marco Polo-programma's: speciale 
studies over de technische mogelijkheden 
en het nut voor de gezondheid en het milieu 
van een verschuiving van de 
verkeersstromen naar milieuvriendelijker 
vervoersmiddelen en van het 
ongedifferentieerd vermijden van vervoer.

Motivering

In het kader van de programma's Marco Polo I en II worden grote financiële inspanningen 
geleverd. Dienovereenkomstige onderzoeksinspanningen om te waarborgen dat 
stimuleringsmaatregelen ook inderdaad overeenkomen met het doel, ontbreken echter tot 
dusverre. Het concept ongedifferentieerde vermijding van vervoer behoeft in dit verband met 
name verduidelijking en onderzoek.

Amendement 11
Bijlage I - Deel I Samenwerking - Punt 7Vervoer - Activiteiten - Oppervlaktevervoer -

streepje 3

- Waarborging van duurzame stedelijke 
mobiliteit: innovatieve organisatieschema’s, 
inclusief schone en veilige voertuigen en 
niet-verontreinigende vervoermiddelen, 
nieuwe methoden voor openbaar vervoer en 
rationalisering van het privé-vervoer, 
communicatie-infrastructuur, geïntegreerde 
stadsplanning en vervoer.

- Waarborging van duurzame en 
toegankelijke stedelijke mobiliteit: 
innovatieve organisatieschema’s, inclusief 
minder verontreinigende en veiligere 
voertuigen en minder verontreinigende 
vervoermiddelen, verbetering van de 
toegankelijkheid voor minder mobiele 
personen, nieuwe methoden voor openbaar 
en(of)collectief vervoer waarbij het accent 
ligt op efficiency voor de gehele 
mobiliteitsketen (openbaar/collectief 
vervoer, carsharing of carpooling, 
wandelen en fietsen) en rationalisering van 
het privé-vervoer, communicatie-
infrastructuur, geïntegreerde stadsplanning 
en vervoer.
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Motivering

Hoewel steeds meer wordt erkend dat toegankelijkheid belangrijk is, in het bijzonder voor 
minder mobiele personen, is er nog meer onderzoek over dit aspect nodig. Bijzondere 
aandacht kan worden besteed aan maatregelen die ook voor andere transportgebruikers 
positief kunnen zijn. Het verlagen van drempels en het creëren van voldoende ruimte in 
bussen voor rolstoelen bijvoorbeeld blijken ook de gewone gebruiker ten goede te komen 
(makkelijker instappen, korter stilstaan bij de bushalte, meervoudig gebruik van de ruimte).

Het is van belang dat het gehele netwerk voor mobiliteit van de burger (intermodale keten) in 
aanmerking wordt genomen om onderzoek naar het stadsvervoer efficiënter te maken.

Amendement 12
Bijlage I - Deel I Samenwerking - Punt 7Vervoer - Activiteiten - Oppervlaktevervoer -

streepje 3 bis (nieuw)

- kwaliteit van de mobiliteit en tevredenheid 
van de gebruiker: verbetering van de 
diensten, netwerken en infrastructuren met 
als doel deze comfortabeler en 
aantrekkelijker te maken; perfectionering 
van de geïntegreerde systemen en een 
aanbod van diensten en capaciteiten dat is 
aangepast en de vraag van het individu en 
van specifieke groepen (ouderen, vrouwen, 
enz.).

Motivering

Gezien de demografische veranderingen en de nieuwe behoeften aan mobiliteit in de huidige 
Europese samenleving moet worden geanticipeerd op veranderingen in de sensibiliteit en 
perceptie van de gebruikers van vervoer over land (comfort, voorkeuren, ...).

Amendement 13
Bijlage I - Deel I Samenwerking - Punt 7 Vervoer - Activiteiten - Oppervlaktevervoer -

streepje 5

- Opvoering van het concurrentievermogen: 
verbetering van ontwerpprocessen; 
ontwikkeling van geavanceerde aandrijf- en 
voertuigtechnologieën; innovatieve en 
kosteneffectieve productiesystemen en 
infrastructuuraanleg; integratieve 
architecturen.

- Opvoering van het concurrentievermogen: 
verbetering van ontwerpprocessen met het 
oog op een verlaging van de kosten en een 
grotere tevredenheid van de klant;
ontwikkeling van geavanceerde aandrijf- en 
voertuigtechnologieën; innovatieve en 
kosteneffectieve productiesystemen en 
infrastructuuraanleg; integratieve 
architecturen.
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Motivering

Grotere tevredenheid van de klant is ook op het gebied van vervoer over land en over zee een 
belangrijk onderzoeksaspect waarmee rekening moet worden gehouden.

Amendement 14
Bijlage I - Deel I Samenwerking - Punt 7 Vervoer - Activiteiten - Punt 3 bis (nieuw)

• Toerisme: de effecten van het 
toerisme op het vervoer en de 
effecten van efficiënt en schoon 
vervoer op de duurzame 
ontwikkeling van het toerisme 
onderzoeken; ontwikkeling van een 
duurzaam toerisme dat niet 
buitensporig veel vervoer vergt; 
innovatieve concepten voor 
toeristisch vervoer, inclusief 
elektronisch boeken en een 
geïntegreerde reservering van 
tickets.

Motivering

Aangezien toerisme nauw met vervoer verbonden is, is onderzoek naar het verband tussen de 
twee sectoren gewenst. Innovatieve concepten, zoals elektronisch boeken of een geïntegreerde 
reservering van tickets, kunnen voor de toeristische markt van groot belang zijn.

Amendement 15
Bijlage I - Deel I samenwerking - Punt 7 Vervoer - Activiteiten - Punt 3 ter (nieuw)

• Nieuwe systemen ter verbetering 
van de efficiency en waarborging 
van de financiering van de TEN's 
en andere Europese mobiliteits- en 
vervoersprojecten: verbetering van 
innovatieve formules voor leningen 
en publiek-private partnerschappen 
op Europees niveau.

Motivering

Gezien de dringende noodzaak tot stimulering van nieuwe en vernieuwing en instandhouding 
van bestaande pan-Europese infrastructurele voorzieningen zijn innovatieve en doeltreffende 
formules nodig met het oog op de noodzakelijke financiering.
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