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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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.



PE 360.049v02-00 6/14 AD\583133SK.doc

SK

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch žiada Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Príloha I časť I Spolupráca odsek 3 Informačné a komunikačné technológie Aplikačný 

výskum tretia zarážka

- v oblasti mobility: inteligentné dopravné 
systémy a dopravné prostriedky založené na 
informačných a komunikačných 
technológiách, ktoré umožňujú bezpečný, 
pohodlný a účinný presun osôb a tovaru,

- v oblasti mobility: inteligentné dopravné a 
logistické systémy a dopravné prostriedky 
založené na informačných a komunikačných 
technológiách, ktoré umožňujú bezpečný, 
pohodlný a účinný presun osôb a tovaru,

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Príloha I časť I Spolupráca odsek 7 Doprava Cieľ

Rozvoj integrovaných, ekologickejších a 
inteligentnejších celoeurópskych 
dopravných systémov v prospech občanov 
a spoločnosti, ktoré šetria zdroje životného 
prostredia a prírodné zdroje a sú založené na 
technickom pokroku, a zabezpečovanie 
a ďalší rozvoj vedúceho postavenia, ktoré 
európske podniky získali na globálnom trhu.

Rozvoj integrovaných, ekologickejších, viac 
na zákazníkov orientovaných a
inteligentnejších celoeurópskych 
dopravných a logistických systémov
v prospech občanov a spoločnosti, ktoré 
šetria zdroje životného prostredia a prírodné 
zdroje a sú založené na technickom pokroku, 
a zabezpečovanie a ďalší rozvoj vedúceho 
postavenia, ktoré európske podniky získali 
na globálnom trhu.
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Príloha I časť I Spolupráca odsek 7 Doprava Odôvodnenie odsek 3

Plány výskumu vypracované európskymi 
technologickými platformami podporujú 
nový pohľad na dopravné systémy, ktorý 
zohľadňuje interakciu dopravných 
prostriedkov, dopravných sietí a využívania 
dopravných služieb, ktorú možno vyvinúť 
len na európskej úrovni. Náklady na výskum 
a technický rozvoj vo všetkých týchto 
oblastiach podstatne narastajú a je 
nevyhnutná spolupráca na úrovni EÚ, aby sa 
dosiahlo „kritické množstvo“ rozličných 
subjektov, ktorí sa venujú výskumu 
a technickému rozvoju a môžu riešiť otázky 
rozsahu a multidisciplinárne otázky 
hospodárnym spôsobom a môžu sa venovať 
aj politickým, technických 
a socioekonomickým otázkam, ku ktorým 
patria napr. „čistý a bezpečný dopravný 
prostriedok“ budúcnosti, interoperabilita a 
intermodalita s osobitným dôrazom na 
železničnú dopravu, dostupnosť, 
bezpečnosť, kapacita a účinky na životné 
prostredie v rozšírenej Európskej únii. 
Rozvoj technológií na podporu systému 
Galileo a jeho aplikácií bude pri realizácii 
európskych politík taktiež podstatný.

Plány výskumu vypracované európskymi 
technologickými platformami podporujú 
nový pohľad na dopravné systémy, ktorý 
zohľadňuje interakciu dopravných 
prostriedkov, dopravných sietí a využívania 
dopravných služieb, ktorú možno vyvinúť 
len na európskej úrovni. Náklady na výskum 
a technický rozvoj vo všetkých týchto 
oblastiach podstatne narastajú a je 
nevyhnutná spolupráca na úrovni EÚ, aby sa 
dosiahlo „kritické množstvo“ rozličných 
subjektov, ktoré sa venujú výskumu 
a technickému rozvoju a môžu riešiť otázky 
rozsahu a multidisciplinárne otázky 
hospodárnym spôsobom a môžu sa venovať 
aj politickým, technických 
a socioekonomickým otázkam, ku ktorým 
patria napr. „čistý a bezpečný dopravný 
prostriedok“ budúcnosti, interoperabilita a 
intermodalita s osobitným dôrazom na 
železničnú dopravu, dostupnosť, 
bezpečnosť, kapacita a účinky na životné 
prostredie v rozšírenej Európskej únii. 
Výskum v oblasti životného prostredia by 
mal zahŕňať vývoj „čistého a bezpečného 
dopravného prostriedku“ budúcnosti, ako 
aj obmedzenejšie a menšie využívanie
dopravy a jej optimalizáciu. Rozvoj 
technológií na podporu systému Galileo 
a jeho aplikácií bude pri realizácii 
európskych politík taktiež podstatný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Príloha I, časť I - Spolupráca, oddiel 7 - Doprava, druhý nadpis - Odôvodnenie, odsek 3a 

(nový)
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V rozdelení rozpočtu na výskum v oblasti
dopravy sa zohľadní hospodársky význam 
rôznych spôsobov dopravy.

Odôvodnenie

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)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Príloha I, časť I - Spolupráca, oddiel 7 - Doprava, tretí nadpis - Činnosti, podnadpis - Vzdušná 

a letecká doprava, tretia zarážka

- Zabezpečovanie spokojnosti a bezpečnosti 
zákazníkov: zlepšenie pohodlia pasažierov, 
inovatívne služby na palube a efektívnejšie 
odbavovanie pasažierov, zlepšenie všetkých 
aspektov leteckej dopravy, väčší výber 
leteckých dopravných prostriedkov všetkých 
možných veľkostí.

- Zabezpečovanie spokojnosti a bezpečnosti 
zákazníkov: zlepšenie pohodlia pasažierov, 
inovačné služby na palube a efektívnejšie 
odbavovanie pasažierov vrátane 
zabezpečenia interoperability
vnútroštátnych informačných a 
rezervačných systémov medzi jednotlivými 
dopravcami a spôsobmi dopravy na 
európskej úrovni; zlepšenie všetkých 
aspektov leteckej dopravy, väčší výber 
leteckých dopravných prostriedkov všetkých 
možných veľkostí.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Príloha I, časť I - Spolupráca, oddiel 7 - Doprava, tretí nadpis - Činnosti, podnadpis - Vzdušná 

a letecká doprava, zarážka 6a (nová)

- Využívanie konceptov z leteckej dopravy v 
pozemnej doprave a naopak vrátane 
konceptov v oblasti životného cyklu 
vozidiel, modulárnych konceptov a 
aerodynamiky.

Odôvodnenie

Transport is mainly organised per mode, lacking intermodality, and the same is the case for 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Príloha I časť I Spolupráca odsek 7 Doprava Činnosti bod Pozemná doprava (železničná, 

cestná a vodná doprava) názov

● Pozemná doprava (železničná, cestná 
a vodná doprava)

Trvalo udržateľná pozemná doprava 
(železničná, cestná a vodná doprava)

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Príloha I časť I Spolupráca odsek 7 Doprava Činnosti bod Pozemná doprava (železničná, 

cestná a vodná doprava) prvá zarážka

– Ekologickejšia pozemná doprava: zníženie
znečisťovania životného prostredia 
a hlučnosti, rozvoj čistých a účinných 
motorov, vrátane hybridných technológií 
a využívana alternatívnych palív v 
dopravných aplikáciách, stratégie likvidácie 
dopravných prostriedkov a plavidiel.

– Ekologickejšia pozemná doprava: zníženie 
znečisťovania životného prostredia 
a hlučnosti, rozvoj čistých a účinných 
motorov vrátane hybridných technológií 
a využívania alternatívnych palív v 
dopravných aplikáciách, stratégie likvidácie 
dopravných prostriedkov a plavidiel, 
nemotorizovaná doprava, ako napríklad 
mechanizmy využívajúce prenos energie a 
zdokonaľovanie materiálov pre bicykle, 
začleňovanie chodníkov a cyklistických 
ciest do existujúceho prostredia.

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Príloha I časť I Spolupráca odsek 7 Doprava Činnosti bod Pozemná doprava (železničná, 

cestná a vodná doprava) druhá zarážka

– Stimulácia prechodu na iný typ prepravy a 
boj proti dopravným zápcham v dopravných 
koridoroch: rozvoj inovatívnych
intermodálnych a interoperabilných 
regionálnych a vnútroštátnych dopravných 
sietí, infraštruktúr a systémov v Európe, 
internalizácia nákladov, výmena informácií 
medzi dopravnými prostriedkami/plavidlami 
a dopravnou infraštruktúrou, optimalizácia 
kapacity infraštruktúry. 

– Stimulácia prechodu na iný typ prepravy a 
boj proti dopravným zápcham v dopravných 
koridoroch: rozvoj inovačných
intermodálnych a interoperabilných 
regionálnych a vnútroštátnych dopravných a 
logistických sietí, infraštruktúr a systémov 
v Európe, vývoj „koncepcie jedného 
systému“ s vyváženým rozdelením medzi 
jednotlivými spôsobmi dopravy vrátane 
podpory železničnej a vnútrozemskej 
riečnej dopravy ako alternatívy k cestnej 
doprave a vzdušnej doprave na krátke 
vzdialenosti; internalizácia nákladov,
výmena informácií medzi dopravnými 
prostriedkami/plavidlami a dopravnou 
infraštruktúrou, optimalizácia kapacity 
infraštruktúry.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha I časť I Spolupráca odsek 7 Doprava Činnosti bod Pozemná doprava (železničná, 

cestná a vodná doprava) zarážka 2a (nová)

– Podpora cieľov programov Marco Polo: 
osobitný výskum technických možností a 
prínosov, ktoré pre zdravie a životné 
prostredie predstavujú prechod k
ekologickejším spôsobom dopravy a celkové
menšie využívanie dopravy.

Odôvodnenie

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 
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and studies are needed in this context on overall traffic avoidance schemes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha I časť I Spolupráca odsek 7 Doprava Činnosti bod Pozemná doprava (železničná, 

cestná a vodná doprava) tretia zarážka

– Zabezpečovanie trvalo udržateľnej 
mestskej mobility: inovatívne organizačné 
schémy a neznečisťujúce dopravné 
prostriedky, nové spôsoby hromadnej
dopravy a racionalizácia osobnej dopravy, 
komunikačná infraštruktúra, integrované 
plánovanie mestskej výstavby a dopravy.

– Zabezpečovanie trvalo udržateľnej a 
prístupnej mestskej mobility: inovačné
organizačné schémy vrátane menej 
znečisťujúcich a bezpečnejších dopravných 
prostriedkov, zlepšenie prístupu pre osoby s 
obmedzenou pohyblivosťou, nové spôsoby 
verejnej a/alebo hromadnej dopravy s 
dôrazom na efektívnosť celkového reťazca 
mobility (verejná/hromadná doprava, 
delenie sa viacerých osôb o vozidlo resp. 
spoločné jazdenie viacerých osôb, chôdza a 
jazda na bicykli) a racionalizácia osobnej 
dopravy, komunikačná infraštruktúra, 
integrované plánovanie mestskej výstavby 
a dopravy.  

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Príloha I časť I Spolupráca odsek 7 Doprava Činnosti bod Pozemná doprava (železničná, 

cestná a vodná doprava) zarážka 3a (nová)

– Kvalita mobility a spokojnosť zákazníkov: 
zlepšenie služieb, sietí a infraštruktúr s 
cieľom zvýšiť ich pohodlnosť a 
atraktívnosť; zdokonalenie integrovaných 
systémov a taká ponuka služieb a kapacity, 
ktorá zodpovedá špecifickým potrebám 
jednotlivcov aj určitých skupín (starších 
občanov, žien, atď.).



PE 360.049v02-00 12/14 AD\583133SK.doc

SK

Odôvodnenie

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.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Príloha I časť I Spolupráca odsek 7 Doprava Činnosti bod Pozemná doprava (železničná, 

cestná a vodná doprava) piata zarážka

– Zvyšovanie konkurencieschopnosti:
zlepšenie procesu navrhovania, rozvoj 
pokročilých technológií pohonu 
a dopravných prostriedkov, inovatívne
a hospodárne systémy systémov výroby 
a výstavby infraštruktúry,  integrovateľné
architektúry. 

– Zvyšovanie konkurencieschopnosti:
zlepšenie procesu navrhovania v záujme
znižovania nákladov a zvyšovania
spokojnosti zákazníkov, rozvoj pokročilých 
technológií pohonu a dopravných
prostriedkov, inovačné a hospodárne 
systémy výroby a výstavba infraštruktúry,  
integračné architektúry. 

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Príloha I časť I Spolupráca odsek 7 Doprava Činnosti bod 3a (nový)

● Cestovný ruch: preskúmanie dôsledkov
cestovného ruchu na dopravu a vplyvu
čistej a efektívnej dopravy na trvalo 
udržateľný rozvoj cestovného ruchu; rozvoj 
trvalo udržateľného cestovného ruchu bez 
nadmerného dopytu po doprave; inovačné
koncepcie využívania dopravy v odvetví 
cestovného ruchu vrátane elektronických
rezervácií a integrovaného predaja
cestovných lístkov.

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Príloha I časť I Spolupráca odsek 7 Doprava Činnosti bod 3b (nový)

● Nové systémy na zlepšenie efektívnosti a 
zabezpečenie financovania projektov 
transeurópskych dopravných sietí (TENs) a
iných európskych projektov v oblasti 
mobility a dopravy: podpora inovačných 
úverových foriem a verejno-súkromných 
partnerstiev na európskej úrovni.
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