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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sedmi okvirni program

6. aprila 2005 je Komisija predstavila sporočilo „Oblikovanje Evropskega raziskovalnega 
prostora (ERP) znanja za rast“ in predlog Sklepa o sedmem okvirnem programu za raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007 do 2013). Vzpostavitev evropskega 
raziskovalnega prostora, ki se je začela s šestim okvirnim programom, se bo v okviru 
sedmega nadaljevala. Prispevala bo k uresničevanju ciljev lizbonske strategije, saj je naložba 
v znanje odlično sredstvo za pospeševanje gospodarske rasti in ustvarjanje več in boljših 
delovnih mest. Pomen znanja za lizbonsko strategijo sta potrdila skupina izvedencev, ki jo je 
vodil Wim Kok, in Parlament v resoluciji o poročilu Pie Elde Locatelli.

Sedmi okvirni program je razdeljen v štiri programe:
• sodelovanje: nadnacionalno sodelovanje na devetih tematskih področjih raziskav, med 

katere spada promet, vključno z aeronavtiko;
• zamisli: spodbujanje ustvarjalnosti in odličnosti z uvedbo tako imenovanih "pionirskih 

raziskav", ki jih bo podprl Evropski raziskovalni svet;
• človeški viri: razvoj človeških potencialov s podporo pri izobraževanju, mobilnosti in 

poklicnem razvoju;
• zmogljivosti: izboljšanje raziskovalne infrastrukture in nadaljnjih inovacij, katerega 

ključni dejavniki so regionalno sodelovanje, vključevanje MSP ter zbliževanje 
znanosti in družbe.

Sedmi okvirni program se od šestega razlikuje po poenostavitvi postopkov in občutnem 
povečanju proračuna. Skupni proračun za sedem let znaša 72,7 milijard eurov, ki so 
razporejeni na štiri programe kot sledi: približno 44 milijard eurov za sodelovanje, 12 milijard 
eurov za zamisli in po 7 milijard eurov za človeške vire in za zmogljivosti.

Promet in aeronavtika v sedmem okvirnem programu

Šesti okvirni program je vseboval raziskovalno področje „aeronavtika in vesolje“, „površinski 
promet“ pa je bil del raziskovalnega področja „trajnostni razvoj“. V sedmem okvirnem 
programu so vse vrste prevoza zajete v eno samo temo „transport (vključno z aeronavtiko)“.
Vaš pripravljavec osnutka odobrava to spremembo, saj se z mnogimi težavami, kot so zastoji 
in onesnaževanje, srečujemo pri različnih vrstah prevoza, ki se lahko druga od druge učijo.

V obdobju šestega okvirnega programa so bile vzpostavljene tako imenovane tehnološke 
platforme, ki združujejo podjetja, raziskovalne ustanove, nacionalne raziskovalne programe, 
svet financ in regulativne organe na evropski ravni in tako določajo skupno agendo 
strateškega raziskovanja. Ob upoštevanju njihovega prispevka Komisija predlaga, da se 
raziskovanje:

na področju aeronavtike in zračnega prometa osredotoči na:
• okolju prijaznejši zračni promet,
• povečanje časovne učinkovitosti,
• zagotavljanje zadovoljstva in varnosti potnikov,
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• povečanje gospodarnosti,
• zaščito plovil in potnikov in
• pionirstvo zračnega prometa prihodnosti;

na področju površinskega (železniškega, cestnega in vodnega) prometa osredotoči na:
• okolju prijaznejši površinski promet,
• spodbujanje modalnega razporejanja in razbremenitev prometnih koridorjev,
• zagotavljanje trajnostne mobilnosti v mestih,
• izboljšanje varnosti in zaščite in
• krepitev konkurenčnosti.

Sedmi okvirni program predvideva za promet (vključno z aeronavtiko) proračunska sredstva v 
višini 5,9 milijard eurov, vključno z možnostjo uvedbe „skupnih tehnoloških pobud“ 
(obsežnih projektov skupnega evropskega interesa). V šestem okvirnem programu so bila 
proračunska sredstva razdeljena na 1 milijardo eurov za zračni promet, 100 milijonov eurov 
za Galileo in 610 milijonov eurov za površinski promet. Čeprav sredstva za sedmi okvirni 
program formalno niso bila razporejena po vrstah prevoza, je bil vaš pripravljavec osnutka 
opozorjen, da bo zračnemu prometu in sistemu Galileo skupaj verjetno spet namenjen večji 
del razpoložljivih proračunskih sredstev (približno dve tretjini), površinskemu prometu pa 
manjši. Vaš pripravljavec osnutka ugotavlja, da to ne bi odražalo dejanskega gospodarskega 
pomena teh sektorjev.

Glede na razprave o novi finančni perspektivi je možno, da bodo proračunska sredstva za 
sedmi finančni program nižja. Če upoštevamo gospodarski pomen prometa, takšno znižanje 
gotovo ni primerno za novo poglavje o transportu iz predloga Komisije:

• zračni in površinski promet skupaj ustvarita skoraj 14% BDP EU,
• prometni sektor zaposluje približno 19 milijonov ljudi iz vse EU,
• stroški prevoza znašajo približno 14% družinskega proračuna.

Pri poudarjanju pomena tega sektorja vaš pripravljavec osnutka opozarja, da so zagotovljena 
proračunska sredstva razmeroma skromna: 5,9 milijard eurov v sedmih letih za celotno 
prebivalstvo EU, ki šteje skoraj 460 milijonov državljanov, pravzaprav ne pomeni več kot 
ceno skodelice kave na osebo na leto.

Predlogi sprememb

Vaš pripravljavec osnutka je v glavnem zadovoljen s predlogom Komisije, zlasti z 
oblikovanjem enotnega poglavja za vse vrste prevoza, s poudarjanjem pomena varnosti in 
okolja ter s povečanjem proračuna. Kljub temu so možne nekatere izboljšave za:

• površinski promet: pri porazdelitvi proračuna in raziskovalnih agend bi bilo treba 
upoštevati, da je delež površinskega prometa v gospodarskem smislu večji od deleža 
zračnega prometa;

• okolje: dodati bi bilo treba preprečevanje prometa in vzpodbujanje nemotoriziranega 
prevoza (uporabe koles);

• enosistemski pristop: promet bi bilo treba obravnavati kot celosten sistem, v katerem 
lahko ena vrsta prevoza nadomesti drugo in se vsaka uči na tehnoloških konceptih 
drugih;
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• dostopnost: poudariti je treba splošno izboljšanje dostopnosti, posebno za osebe z 
omejeno sposobnostjo gibanja;

• turizem: turizem bi bilo treba vključiti v raziskovalno agendo kot še vedno rastoči 
gospodarski sektor, ki ustvarja veliko prometa;

• elektronske rezervacije: te lahko prispevajo k večji učinkovitosti, zlasti kadar so 
sistemi rezervacij interoperabilni.



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

SL

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Priloga I, del I, Sodelovanje, oddelek 3, Informacijske in komunikacijske tehnologije, 

Raziskovanje uporabe, alinea 3

– za mobilnost: inteligentni prometni 
sistemi, ki temeljijo na ICT, in vozila, ki 
omogočajo, da ljudje in blago potujejo 
varno, udobno in učinkovito.

– za mobilnost: inteligentni prometni in 
logistični sistemi, ki temeljijo na ICT, in 
vozila, ki omogočajo, da ljudje in blago 
potujejo varno, udobno in učinkovito.

Obrazložitev

Logistične posodobitve je nujno vključiti v prizadevanja za izboljšanje mobilnosti in prometa.

Predlog spremembe 2
Priloga I, del I, Sodelovanje, oddelek 7, Promet, Cilj

Ob upoštevanju okoljskih in naravnih virov 
razviti integrirane, na tehnološkem napredku 
osnovane, „bolj zelene” in „pametnejše” 
vseevropske prometne sisteme, ki bodo v 
korist državljanom in družbi; in zaščititi ter 
nadalje razvijati vodilni položaj, ki so si ga 
evropske industrije pridobile na svetovnem 
trgu.

Ob upoštevanju okoljskih in naravnih virov 
razviti integrirane, na tehnološkem napredku 
osnovane, „bolj zelene”, uporabniku 
prijaznejše in „pametnejše” vseevropske 
prometne in logistične sisteme, ki bodo v 
korist državljanom in družbi; in zaščititi ter 
nadalje razvijati vodilni položaj, ki so si ga 
evropske industrije pridobile na svetovnem 
trgu.

Obrazložitev

Ob upoštevanju geografskih značilnosti EU in razvoja njenih prometnih sistemov je treba 
poiskati nove, boljše logistične sisteme, ki bodo prispevali k večji mobilnosti in hkrati manj 
škodljivo vplivali na okolje.
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Predlog spremembe 3
Priloga I, del I, Sodelovanje, oddelek 7, Promet, Utemeljitev, odstavek 3

Raziskovalne vsebine, ki so jih razvile 
evropske tehnološke platforme, podpirajo 
potrebo po perspektivi o novih „prometnih 
sistemih“, ki upošteva medsebojno 
delovanje vozil, prometnih omrežij in 
uporabo prometnih storitev, ki jih je mogoče 
razviti samo na evropski ravni. Stroški RTR 
na vseh omenjenih področjih sunkovito 
rastejo in sodelovanje na ravni EU je 
bistveno za zagotavljanje kritične mase 
raznih ponudnikov RTR, da bi se lahko lotili 
obsega in multidisciplinarnih izzivov na 
gospodaren način. Prav tako je bistveno 
spoprijeti se s političnimi, tehnološkimi in 
socialno-ekonomskimi izzivi na področju 
„čistih in varnih vozil prihodnosti“, 
interoperabilnosti in intermodalnosti, zlasti 
železniškega prometa, cenovne dostopnosti, 
varnosti, zmogljivosti, zaščite in okoljskih 
vplivov v razširjeni Uniji. Razvojne 
tehnologije bodo tudi v podporo sistemu 
Galileo in njegove aplikacije bodo bistvene 
za izvajanje evropskih politik.

Raziskovalne vsebine, ki so jih razvile 
evropske tehnološke platforme , podpirajo 
potrebo po perspektivi o novih „prometnih 
sistemih“, ki upošteva medsebojno 
delovanje vozil, prometnih omrežij in 
uporabo prometnih storitev, ki jih je mogoče 
razviti samo na evropski ravni. Stroški RTR 
na vseh omenjenih področjih sunkovito 
rastejo in sodelovanje na ravni EU je 
bistveno za zagotavljanje kritične mase 
raznih ponudnikov RTR, da bi se lahko lotili 
obsega in multidisciplinarnih izzivov na 
gospodaren način. Prav tako je bistveno 
spoprijeti se s političnimi, tehnološkimi in 
socialno-ekonomskimi izzivi na področju 
„čistih in varnih vozil prihodnosti“, 
interoperabilnosti in intermodalnosti, zlasti 
železniškega prometa, cenovne dostopnosti, 
varnosti, zmogljivosti, zaščite in okoljskih 
vplivov v razširjeni Uniji.
Raziskave, ki obravnavajo okoljska 
vprašanja, se morajo usmeriti v razvoj 
„čistih in varnih vozil prihodnosti“, 
izogibanje prometu ter njegovo omejevanje 
in optimizacijo. Razvojne tehnologije bodo 
tudi v podporo sistemu Galileo in njegove 
aplikacije bodo bistvene za izvajanje 
evropskih politik.

Predlog spremembe 4
Priloga I, del I, Sodelovanje, oddelek 7, Promet, drugi naslov, Utemeljitev, odstavek 3 a 

(novo)

Iz razdelitve proračunskih sredstev za 
raziskave na področju prometa bo razviden 
gospodarski pomen različnih vrst prevoza.

Obrazložitev

Ker je delež površinskega prometa v gospodarskem smislu veliko večji od deleža zračnega 
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prometa, bi moralo biti to razvidno iz razdelitve proračunskih sredstev in raziskovalnih 
agend. Komisija sama navaja, da površinski promet ustvari 11% BDP EU in zaposluje 16 
milijonov ljudi, zračni promet pa ustvari le 2,6% BDP in zaposluje 3,1 milijona ljudi. (ustni 
predlog spremembe)

Predlog spremembe 5
Priloga I, del I, Sodelovanje, oddelek 7, Promet, tretji naslov, Dejavnosti, podnaslov 

Aeronavtika in zračni promet, alinea 3

- Zagotavljanje zadovoljstva in varnosti 
potnikov: izboljšanje ugodja potnikov, 
inovativne storitve med letom in 
učinkovitejša odprema potnikov; izboljšanje 
vseh varnostnih vidikov zračnega prometa;
večja izbira plovil – od večjih do manjših.

- Zagotavljanje zadovoljstva in varnosti 
potnikov, izboljšanje ugodja potnikov:
inovativne storitve med letom in 
učinkovitejša odprema potnikov, vključno z 
uvedbo interoperabilnih nacionalnih 
informacijskih sistemov in sistemov 
rezervacij med prevozniki in vrstami 
prevoza na evropski ravni; izboljšanje vseh 
varnostnih vidikov zračnega prometa; večja 
izbira plovil – od večjih do manjših.

Obrazložitev

Boljše vključevanje sistemov rezervacij ne veča le zadovoljstva potrošnikov, ampak tudi 
učinkovitost sistema kot celote.

Predlog spremembe 6
Priloga I, del I, Sodelovanje, oddelek 7, Promet, tretji naslov, Dejavnosti, podnaslov 

Aeronavtika in zračni promet, alinea 6 a (novo)

- Uporaba konceptov prenosa tehnologije iz 
zračnega na površinski promet in obratno, 
vključno s koncepti življenjskega kroga 
vozila, modularnih konceptov in 
aerodinamike.

Obrazložitev

Promet je pretežno organiziran po vrstah prevoza, brez intermodalnosti, kar velja tudi za 
raziskovanje na področju prometa. Rezultate raziskav in spoznanja znotraj ene vrste prevoza 
bi bilo treba prenesti tudi na druge vrste, ki bi jim to koristilo. Avtomobilska industrija na 
primer je vodilna pri konceptih življenjskega kroga vozila. Železniški promet preizkuša 
modularne koncepte, kar pomeni uporabo modulov (npr. potniških vagonov ali zabojnikov za 
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blago), prilagodljivih različnim okoliščinam. Znanje o aerodinamiki, ki ga pridobivajo v 
okviru zračnega prometa, je mogoče prenesti na druge vrste prevoza, na primer po 
železniških progah za visoke hitrosti.

Predlog spremembe 7
Priloga I, del I, Sodelovanje, oddelek 7, Promet, Dejavnosti, Površinski promet, naslov

Površinski promet (železniški, cestni in 
vodni)

Trajnostni površinski promet (železniški, 
cestni in vodni)

Obrazložitev

Naslov mora vsebovati besedo „trajnosten“, podobno kot v šestem okvirnem programu za 
raziskave in razvoj, saj člen 6 Pogodbe zavezuje k vključevanju trajnostnega razvoja v sektor 
raziskav in prevoza.

Predlog spremembe 8
Priloga I, del I, Sodelovanje, oddelek 7, Promet, Dejavnosti, Površinski promet, alinea 1

– Okolju prijaznejši površinski promet:
zmanjšanje onesnaževanja okolja in 
zmanjšanje hrupa; razvoj čistih in 
učinkovitih motorjev, vključno s hibridno 
tehnologijo in uporabo alternativnih goriv za 
prometne aplikacije; strategija za izrabljena 
vozila in plovila.

– Okolju prijaznejši površinski promet:
zmanjšanje onesnaževanja okolja in 
zmanjšanje hrupa; razvoj čistih in 
učinkovitih motorjev, vključno s hibridno 
tehnologijo in uporabo alternativnih goriv za 
prometne aplikacije; strategija za izrabljena 
vozila in plovila, nemotorizirani promet, na 
primer mehanizmi prenosa energije in 
izboljšave materialov za kolesa, vključitev 
infrastruktur za hojo in kolesarjenje v 
obstoječe okoliščine.

Obrazložitev
Nemotorizirana mobilnost, na primer hoja in kolesarjenje, lahko neposredno in bistveno 
prispeva k okolju prijaznejšemu prometu. Raziskovalna prizadevanja bi se morala usmeriti v 
izboljšave tehnologij in materialov na tem področju ter v spodbujanje uporabe s 
prilagajanjem infrastrukture za hojo in kolesarjenje.

Predlog spremembe 9
Priloga I, del I, Sodelovanje, oddelek 7, Promet, Dejavnosti, Površinski promet, alinea 2
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– Spodbujanje modalnega razporejanja in 
razbremenitev prometnih koridorjev: razvoj 
inovativnih, intermodalnih in 
interoperabilnih regionalnih in nacionalnih 
prometnih omrežij, infrastruktur in sistemov 
v Evropi; internalizacija stroškov; izmenjava 
informacij med vozilom/plovilom in 
prometno infrastrukturo; optimizacija 
infrastrukturne zmožnosti.

– Spodbujanje modalnega razporejanja in 
razbremenitev prometnih koridorjev: razvoj 
inovativnih, intermodalnih in 
interoperabilnih regionalnih in nacionalnih 
prometnih in logističnih omrežij, 
infrastruktur in sistemov v Evropi; razvoj 
„enosistemskega pristopa“ z uravnoteženo 
porazdelitvijo prevoznih sredstev, vključno 
s pospeševanjem železniškega prometa in 
prometa po celinskih vodah kot alternative 
cestnemu prometu in zračnemu prometu na 
kratkih razdaljah; internalizacija stroškov;
izmenjava informacij med vozilom/plovilom 
in prometno infrastrukturo; optimizacija 
infrastrukturne zmožnosti.

Obrazložitev
„Enosistemski pristop“ pomeni, da promet na nekem področju obravnavajo kot sistem, 
prevozne potrebe na tem področju pa se zadovoljujejo s tisto vrsto prevoza, ki najbolj ustreza 
posebnim potrebam uporabnikov, izvajalcev in okolja. Raziskovanje lahko pripomore k 
razvoju tehnologij in uporabniških aplikacij, s katerimi bo mogoče doseči tak pristop, in tako 
spodbudi „zelen” železniški promet in promet po celinskih plovnih vodah. Zaradi trenutnih 
problemov pri napredku na področju intermodalnosti in čedalje večjih prometnih obremenitev 
je nujno razviti nove logistične sisteme tako na ravni Unije kot na nacionalni in regionalni 
ravni.

Predlog spremembe 10
Priloga I, del I, Sodelovanje, oddelek 7, Promet, Dejavnosti, Površinski promet, alinea 2 a 

(novo)

– Podpora ciljem programa Marco Polo:
posebne raziskave tehničnih možnosti ter 
koristi, ki bi jih preusmeritev prometnih 
tokov k okolju prijaznejšim prevoznim 
sredstvom in nediferencirano izogibanje 
prometu imela za zdravje in okolje.

Obrazložitev

S programoma Marco Polo I in II so povezane velike finančne obveznosti, vendar ustreznih 
raziskav, s katerimi bi zagotovili, da bodo spodbujani ukrepi dejansko primerni, za zdaj še ni.
Posebno preučevanje in pojasnitev zahteva predvsem koncept nediferenciranega izogibanja 
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prometu.

Predlog spremembe 11
Priloga I, del I, Sodelovanje, oddelek 7, Promet, Dejavnosti, Površinski promet, alinea 3

- Zagotavljanje trajnostne mobilnosti v 
mestih: inovativne organizacijske sheme, 
vključno s čistimi in varnimi vozili in 
ekološkimi načini prevoza, novimi javnimi 
načini prevoza in racionalizacijo zasebnega 
prevoza, komunikacijsko infrastrukturo, 
integriranim načrtovanjem mest in prometa.

- Zagotavljanje trajnostne in dostopne
mobilnosti v mestih: inovativne 
organizacijske sheme, vključno s čistejšimi 
in varnejšimi vozili in bolj ekološkimi
načini prevoza, z izboljšanjem dostopnosti 
za osebe z omejeno sposobnostjo gibanja, 
novimi javnimi in/ali kolektivnimi načini 
prevoza, usmerjenimi v učinkovitost celotne 
mobilnostne verige (javni oziroma 
kolektivni prevoz, skupno lastništvo in 
skupna raba avtomobilov, hoja in 
kolesarjenje), in racionalizacijo zasebnega 
prevoza, komunikacijsko infrastrukturo, 
integriranim načrtovanjem mest in prometa.

Or. en

Obrazložitev

Četudi se dostopnosti, zlasti za osebe z omejeno sposobnostjo gibanja, pripisuje vse večji 
pomen, je v zvezi s tem potrebnih vse več raziskav. Posebno pozornost gre nameniti ukrepom, 
ki pozitivno vplivajo tudi na druge uporabnike prevoznih sredstev. Zniževanje vstopne 
stopnice in zagotavljanje prostora za invalidne vozičke na avtobusih koristijo vsem 
uporabnikom (lažji dostop, manjša izguba časa na avtobusnem postajališču, dvojni prostorski 
izkoristek). Zelo pomembno je upoštevati celotno mrežo za mobilnost državljanov 
(intermodalna veriga), da bodo raziskave mestnega prevoza učinkovitejše.

Predlog spremembe 12
Priloga I, del I, Sodelovanje, oddelek 7, Promet, Dejavnosti, Površinski promet, alinea 3 a 

(novo)

– Zagotavljanje kakovostne mobilnosti in 
zadovoljstva uporabnikov: izboljšanje 
storitev, omrežij in infrastrukture, da bodo 
privlačnejši in udobnejši; izpopolnitev
integriranih sistemov ter zagotavljanje 
storitev in zmogljivosti, prilagojenih 
potrebam tako posameznikov kot posebnih 
skupin (starejši, ženske in podobno).
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Or. es

Obrazložitev

Glede na demografske spremembe in nove potrebe po mobilnosti v dandanašnji evropski 
družbi je treba upoštevati drugačno dojemanje in občutljivost uporabnikov kopenskega 
prometa (udobje, želje ...).

Predlog spremembe 13
Priloga I, del I, Sodelovanje, oddelek 7, Promet, Dejavnosti, Površinski promet, alinea 5

– Krepitev konkurenčnosti: izboljšanje 
načrtovalnih procesov; razvoj naprednih 
tehnologij za goriva in vozila; inovativni in 
gospodarni proizvodni sistemi in 
infrastrukturna konstrukcija; dopolnilne 
arhitekture.

– Krepitev konkurenčnosti: izboljšanje 
načrtovalnih procesov za zmanjšanje 
stroškov in povečanje zadovoljstva 
uporabnikov; razvoj naprednih tehnologij za 
goriva in vozila; inovativni in gospodarni 
proizvodni sistemi in infrastrukturna 
konstrukcija; dopolnilne arhitekture.

Obrazložitev

Večje zadovoljstvo uporabnikov je tudi na področju kopenskega in vodnega prometa 
raziskovalni vidik, ki ga je pomembno upoštevati.

Predlog spremembe 14
Priloga I, del I, Sodelovanje, oddelek 7, Promet, Dejavnosti, točka 3 a (novo)

● Turizem: raziskave o vplivu turizma na 
promet ter o vplivu učinkovitih in čistih 
prevoznih sredstev na razvoj trajnostnega 
turizma; razvoj trajnostnega turizma brez 
prevelikega povpraševanja po prevoznih 
zmogljivostih; inovativni koncepti uporabe 
prevoznih sredstev na področju turizma, 
vključno z elektronskimi rezervacijami in 
kombiniranimi vozovnicami.

Obrazložitev

Ker sta turizem in promet tesno povezana, bi bilo treba izvesti raziskave o medsebojnih 
učinkih in odnosih teh dveh sektorjev. Inovativne oblike, kot so elektronske rezervacije in 
kombinirane vozovnice, utegnejo biti zelo pomemben dejavnik na turističnem trgu.
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Predlog spremembe 15
Priloga I, del I, Sodelovanje, oddelek 7, Promet, Dejavnosti, točka 3 b (novo)

● Novi sistemi za povečanje učinkovitosti 
ter zagotavljanje financiranja 
vseevropskega prometnega omrežja in 
drugih evropskih projektov za mobilnost in 
promet: izboljšave na področju inovativnih 
oblik kreditiranja in javno-zasebnih 
partnerstev na evropski ravni.
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