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KORTFATTAD MOTIVERING

Sjunde ramprogrammet

Den 6 april 2005 lade kommissionen fram meddelandet om att skapa ett europeiskt område 
för forskningsverksamhet med kunskap som ger tillväxt och ett förslag till beslut om 
Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, 
teknisk utveckling och demonstration (2007–2013). Arbetet med att upprätta ett europeiskt 
område för forskningsverksamhet inleddes inom sjätte ramprogrammet och kommer att 
fortsätta inom sjunde ramprogrammet. Detta kommer att bidra till uppnåendet av 
Lissabonmålen, eftersom investeringar i kunskap är ett utmärkt sätt att främja ekonomisk 
tillväxt och skapa fler och bättre arbetstillfällen. Kunskapens betydelse för Lissabonstrategin 
har bekräftats av den högnivågrupp som leddes av Wim Kok och i parlamentets resolution i
Pia Elda Locatellis betänkande.

Det sjunde ramprogrammet består av fyra program:
• Samarbete: Internationellt samarbete inom nio temainriktade forskningsområden, 

t.ex. transport inbegripet flygteknik.  
• Idéer: Främjande av kreativitet och kvalitet genom s.k. spetsforskning. Finansieringen 

kommer att ske via Europeiska forskningsrådet.  
• Människor: Utveckling av människans potential genom stöd för utbildning, rörlighet 

och karriärutveckling. 
• Kapacitet: Bättre forskningsinfrastruktur och ökad innovation. Centrala aspekter är 

regionalt samarbete, små och medelstora företags deltagande och ett närmande mellan 
forskning och samhälle.

Sjunde ramprogrammet skiljer sig från sjätte ramprogrammet genom att förfarandena 
förenklats och budgeten ökat kraftigt. Den totala budgeten för sju år uppgår till 
72,7 miljarder euro. 44 miljarder euro av detta belopp har avsatts för programmet för 
samarbete, 12 miljarder euro för programmet för idéer och 7 miljarder euro vardera för 
programmen för människor respektive kapacitet.  

Transport och flygteknik i sjunde ramprogrammet 

Sjätte ramprogrammet omfattade området ”Flyg- och rymdteknik”. ”Yttransporter” ingick i 
forskningsområdet ”Hållbar utveckling”. Inom sjunde ramprogrammet behandlas alla 
transportsätt inom temaområdet ”Transport (inbegripet flygteknik)”. Föredraganden är positiv 
till denna förändring eftersom många problem, såsom trafikstockningar och föroreningar, 
uppstår inom flera transportsätt och de olika transportsätten kan lära av varandra.

Under sjätte ramprogrammets löptid upprättades s.k. teknikplattformar som samlar företag, 
forskningsinstitutioner, nationella forskningsprogram, finansiella aktörer och 
tillsynsmyndigheter på europeisk nivå för att fastställa en gemensam strategisk 
forskningsagenda. Med hänsyn till deras resultat anser kommissionen att forskningen bör 
koncentreras på följande:
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När det gäller flygteknik och lufttransporter:
• Miljövänligare lufttransporter.
• Ökad tidseffektivitet.
• Bättre kundtillfredsställelse och ökad trygghet.
• Bättre kostnadseffektivitet.
• Lufttrafikskydd och passagerarskydd. 
• Förberedelser för framtidens lufttransporter. 

När det gäller yttransporter (järnväg, vägar och sjöfart):
• Miljövänligare yttransporter.
• Främjande av trafikomställning och avlastning av transportkorridorer.
• Säkerställande av hållbar rörlighet i städer.
• Ökad trygghet och säkerhet.
• Bättre konkurrenskraft.

När det gäller sjunde ramprogrammet uppgår budgeten för transport (inbegripet flygteknik) 
till 5,9 miljarder euro. Dessa medel skall också göra det möjligt att inleda ”gemensamma 
teknikinitiativ” (storskaliga projekt av gemensamt europeiskt intresse). Inom sjätte 
ramprogrammet avsattes 1 miljard euro för lufttransporter, 100 miljoner euro för Galileo och 
610 miljoner euro för yttransporter. Även om det för sjunde ramprogrammet ännu inte gjorts 
någon formell fördelning av medel mellan transportsätten finns det indikationer på att den 
största delen av de tillgängliga budgetmedlen återigen kommer att gå till lufttransporter och 
Galileo (ungefär två tredjedelar) och att en mindre del kommer att avsättas för yttransporter. 
Det kan noteras att denna fördelning inte återspeglar dessa sektorers relativa ekonomiska 
betydelse. 

Med tanke på diskussionerna om den nya budgetplanen finns det risk för att budgeten för 
sjunde ramprogrammet kommer att reduceras. Man bör dock inte låta det nya kapitlet om 
transport i kommissionens förslag påverkas av en sådan minskning med tanke på sektorns 
ekonomiska betydelse.

• Luft- och yttransporter svarar för ungefär 14 % av EU:s BNP. 
• Ungefär 19 miljoner personer är anställda inom transportsektorn i EU.
• Transportutgifterna svarar för ungefär 14 % av en familjs budget.

Sett till sektorns betydelse har relativt små budgetmedel anslagits. 5,9 miljarder euro på sju år 
motsvarar inte mer än priset på en kopp kaffe per person och år för en EU-befolkning på 
nästan 460 miljoner medborgare.

Ändringar

Föredraganden är i stort sett positiv till kommissionens förslag, framför allt till det separata 
kapitlet för alla transportsätt, tyngdpunkten på säkerhet och miljö liksom budgetökningen. Det 
kan dock göras vissa förbättringar:

• Yttransporter: Yttransporternas större andel ekonomiskt sett i förhållande till 
lufttransporter bör återspeglas i fördelningen av budgetmedel och 
forskningsagendorna. 

• Miljö: Förebyggande av transporter liksom främjande av icke motoriserade transporter 
(cyklar) bör läggas till.
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• Ett enda system: Man bör betrakta transporter som ett integrerat system, där ett 
transportsätt kan ersätta ett annat och man inom alla transportsätt kan lära av andra 
transportsätts teknik.

• Tillgänglighet: Man måste framhålla en ökad tillgänglighet generellt sett och framför 
allt för rörelsehindrade.

• Turism: Forskningsagendan bör även omfatta turism, som är en sektor som fortsätter 
att växa och som ger upphov till mycket transporter.

• Elektronisk bokning: Sådan bokning kan förbättra effektiviteten, framför allt om 
bokningssystemen är kompatibla.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Bilaga I, del I Samarbete, punkt 3 Informations- och kommunikationsteknik, Verksamheter, 

Forskning om tillämpningar, strecksats 3

– Mobilitet: intelligenta IKT-baserade 
transportsystem och fordon som gör det 
möjligt för människor och varor att 
transporteras säkert, bekvämt och effektivt.

– Mobilitet: intelligenta IKT-baserade 
fordon och transport- och logistiksystem 
som gör det möjligt för människor och varor 
att transporteras säkert, bekvämt och 
effektivt.

Motivering

Det är helt nödvändigt att ta med en modernisering av logistiken när man skall förbättra 
mobiliteten inom transportsystemen.

Ändringsförslag 2
Bilaga I, del I Samarbete, punkt 7 Transport, Syfte

Att på grundval av tekniska framsteg 
utveckla integrerade miljövänligare och 
”smartare” europatäckande transportsystem
till gagn för medborgare och samhälle. 
Miljön och naturresurserna skall respekteras 
och den ledande ställning som den 
europeiska industrin uppnått på den globala 
marknaden skall säkras och utvecklas 
ytterligare. 

Att på grundval av tekniska framsteg 
utveckla integrerade miljövänligare, 
kundvänligare och ”smartare” 
europatäckande transport- och 
logistiksystem till gagn för medborgare och 
samhälle. Miljön och naturresurserna skall 
respekteras och den ledande ställning som 
den europeiska industrin uppnått på den 
globala marknaden skall säkras och 
utvecklas ytterligare. 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Med tanke på EU:s allmänna geografiska läge och utvecklingen av transportsystemen är det 
nödvändigt med intensifierade ansträngningar för att finna nya och bättre logistisksystem 
som kan bidra både till ökad rörlighet och till minskad miljöpåverkan.

Att hänvisa till kundtillfredsställelsen är i linje med kommissionsförslaget.

Ändringsförslag 3
Bilaga I, del I Samarbete, punkt 7 Transport, Bakgrund, stycke 3

De forskningsagendor som utvecklats inom 
ramen för de europeiska teknikplattformarna 
bekräftar behovet av ett nytt perspektiv 
beträffande transportsystem som beaktar 
samverkan mellan fordon, transportnät och 
användningen av transporttjänster. Detta kan 
bara utvecklas på europeisk nivå. 
Kostnaderna för FoTU på alla dessa 
områden stiger avsevärt. Samverkan på 
EU-nivå är därför avgörande för att skapa en 
kritisk massa av olika FoTU-aktörer som 
kan ta itu med de storleksmässiga och 
tvärvetenskapliga utmaningarna på ett 
kostnadseffektivt sätt. Samtidigt kan de 
politiska, tekniska och socioekonomiska 
utmaningarna antas när det gäller framtidens 
”rena och säkra fordon”, kompatibilitet och 
intermodalitet inom framför allt 
järnvägstransporter, överkomlighet, 
säkerhet, kapacitet och miljöpåverkan i en 
utvidgad union. Att utveckla teknik till stöd 
för Galileo och detta systems tillämpningar 
är också avgörande för genomförandet av 
europeiska strategier.

De forskningsagendor som utvecklats inom 
ramen för de europeiska teknikplattformarna 
bekräftar behovet av ett nytt perspektiv 
beträffande transportsystem som beaktar 
samverkan mellan fordon, transportnät och 
användningen av transporttjänster. Detta kan 
bara utvecklas på europeisk nivå. 
Kostnaderna för FoTU på alla dessa 
områden stiger avsevärt. Samverkan på 
EU-nivå är därför avgörande för att skapa en 
kritisk massa av olika FoTU-aktörer som 
kan ta itu med de storleksmässiga och 
tvärvetenskapliga utmaningarna på ett 
kostnadseffektivt sätt. Samtidigt kan de 
politiska, tekniska och socioekonomiska 
utmaningarna antas när det gäller framtidens 
”rena och säkra fordon”, kompatibilitet och 
intermodalitet inom framför allt 
järnvägstransporter, överkomlighet, 
säkerhet, kapacitet och miljöpåverkan i en 
utvidgad union. I det fall forskningen 
omfattar miljöfrågor bör den inbegripa 
utveckling av framtidens ”rena och säkra 
fordon” och förebyggande åtgärder för att 
undvika, minska och optimera 
transporterna. Att utveckla teknik till stöd 
för Galileo och detta systems tillämpningar 
är också avgörande för genomförandet av 
europeiska strategier.
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Ändringsförslag 4
Bilaga I, del I Samarbete, punkt 7 Transport, Bakgrund, stycke 3a (nytt)

Fördelningen av budgeten för 
transportforskning skall återspegla de olika 
transportsättens ekonomiska betydelse.

Motivering

Eftersom yttransportsektorn ekonomiskt sett är viktigare än lufttransportsektorn bör detta 
återspeglas i fördelningen av budgeten och i forskningsagendorna. Såsom kommissionen själv 
uppger står yttransportsektorn för 11 procent av EU:s BNP och sysselsätter 
16 miljoner människor, medan lufttransportsektorn endast står för 2,6 procent av EU:s BNP 
och 3,1 miljoner arbetstillfällen.

Ändringsförslag 5
Bilaga I, del I Samarbete, punkt 7 Transport, Verksamheter, Flygteknik och lufttransport, 

strecksats 3

– Befästa kundtillfredsställelsen och 
säkerheten för passagerarna: förbättra 
komforten för passagerarna, innovativa 
tjänster under flygningen och effektivare 
handhavande av passagerarna; förbättring av 
alla aspekter som rör säkerheten under 
lufttransporter; större urval av luftfarkoster, 
från flygplan vars kropp har större 
tvärsnittsomkrets (wide body-flygplan) till 
små farkoster.

– Befästa kundtillfredsställelsen och 
säkerheten för passagerarna: förbättra 
komforten för passagerarna, innovativa 
tjänster under flygningen och effektivare 
handhavande av passagerarna, även genom 
att göra nationella informations- och 
bokningssystem kompatibla mellan 
transportörer och transportsätt på 
europeisk nivå; förbättring av alla aspekter 
som rör säkerheten under lufttransporter; 
större urval av luftfarkoster, från flygplan 
vars kropp har större tvärsnittsomkrets (wide 
body-flygplan) till små farkoster.

Motivering

Bättre integration av bokningssystem ökar inte endast tillfredsställelsen bland kunderna utan 
bidrar även till ökad effektivitet i hela systemet.

Ändringsförslag 6
Bilaga I, del I Samarbete, punkt 7 Transport, Verksamheter, Flygteknik och lufttransporter, 

strecksats 6a (ny)

– Utnyttja spin-off-effekter från 
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lufttransporter inom yttransporter och vice 
versa, inbegripet livscykelperspektiv för 
fordon, modulsystem och aerodynamik.

Motivering

Transporter organiseras i första hand inom ett transportsätt utan att kombinerade transporter 
utnyttjas. Detta gäller även transportforskningen. Forskningsresultat och kunskaper om ett 
transportsätt bör överföras till andra transportsätt som kan dra nytta av dessa uppgifter. 
Bilindustrin ligger t.ex. före när det gäller livscykelperspektiv. Inom järnvägstransporten 
experimenterar man med modulsystem, vilket innebär utnyttjande av moduler (t.ex. 
passagerarkupéer eller godscontainrar) som kan anpassas till olika situationer. De kunskaper 
som man inom lufttrafiken har om aerodynamik kan utnyttjas inom andra transportsätt, 
exempelvis för höghastighetsjärnvägar.

Ändringsförslag 7
Bilaga I, del I Samarbete, punkt 7 Transport, Verksamheter, Yttransport (på järnväg, väg och 

vatten), rubrik

• Yttransport (på järnväg, väg och vatten) • Hållbar yttransport (på järnväg, väg och 
vatten)

Motivering

Liksom i det sjätte ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk 
utveckling och demonstration bör rubriken innehålla ordet ”hållbar”, eftersom det i artikel 6 
i fördraget krävs att hållbar utveckling skall integreras i utformningen av politiken på till 
exempel forsknings- och transportområdet.

Ändringsförslag 8
Bilaga I, del I Samarbete, punkt 7 Transport, Verksamheter, Yttransport (på järnväg, väg och 

vatten), strecksats 1

– Miljövänligare yttransporter: mindre 
miljöföroreningar och buller; utveckling av 
rena och effektiva motorer, inbegripet 
hybridteknik och användande av alternativa 
bränslen för transporttillämpningar; 
strategier för uttjänta fordon och fartyg.

– Miljövänligare yttransporter: mindre 
miljöföroreningar och buller; utveckling av 
rena och effektiva motorer, inbegripet 
hybridteknik och användande av alternativa 
bränslen för transporttillämpningar; 
strategier för uttjänta fordon och fartyg; 
icke-motoriserade transporter, till exempel 
energiöverföringsmekanismer och 
förbättrad utrustning för cyklar, samt 
integration av infrastrukturer för 
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fotgängare och cyklister i befintliga 
miljöer.

Motivering

Icke-motoriserad rörlighet, till exempel genom att människor går eller cyklar, kan få stor 
omedelbar betydelse för att göra transporterna mer miljövänliga. Forskningsinsatserna bör 
fokusera på att förbättra tekniken och materialen för dessa transportsätt och på att gynna 
dem genom att anpassa infrastrukturerna till fotgängare och cyklister.

Ändringsförslag 9
Bilaga I, del I Samarbete, punkt 7 Transport, Verksamheter, Yttransport (på järnväg, väg och 

vatten), strecksats 2

– Uppmuntra trafikomställning och få bort 
trafikstockningar i transportkorridorer:
utveckling av innovativa, intermodala och 
driftskompatibla regionala och nationella 
transportnät, transportinfrastrukturer och 
transportsystem i Europa; internalisering av 
kostnader; informationsutbyte mellan 
fordon/fartyg och transportinfrastruktur; 
optimering av infrastrukturkapacitet.

– Uppmuntra trafikomställning och få bort 
trafikstockningar i transportkorridorer:
utveckling av innovativa, intermodala och 
driftskompatibla regionala och nationella 
transport- och logistiknät, transport- och 
logistikinfrastrukturer och transport- och 
logistiksystem i Europa; utveckling av en 
strategi som bygger på ett enda system med 
en balanserad fördelning mellan olika 
transportsätt, inbegripet främjande av 
järnvägstransporter och transporter på inre 
vattenvägar, som ett alternativ till 
vägtransporter och kortdistansflyg; 
internalisering av kostnader; 
informationsutbyte mellan fordon/fartyg och 
transportinfrastruktur; optimering av 
infrastrukturkapacitet.

Motivering

En strategi som bygger på ett enda system innebär att transporter inom ett område betraktas 
som ett system, och att transportbehoven på det området kan täckas med det transportsätt 
som bäst uppfyller konsumenternas och leverantörens krav samt miljökraven. Forskningen 
kan bidra till att utveckla tekniker och användartillämpningar för att nå fram till en sådan 
strategi. På detta sätt främjas miljövänliga transporter på järnväg och inre vattenvägar.

Med tanke på svårigheterna att förbättra de intermodala transporterna och få bort de ökande 
trafikstockningarna är det viktigt att snarast utveckla nya logistiksystem både i EU och på 
nationell och regional nivå.
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Ändringsförslag 10
Bilaga I, del I Samarbete, punkt 7 Transport, Verksamheter, Yttransport (på järnväg, väg och 

vatten), strecksats 2a (ny)

– Främjande av målen i Marco Polo-
programmet: särskilda undersökningar om 
de tekniska möjligheterna att förlägga 
transportströmmarna till miljövänligare 
transportmedel och få till stånd en 
odifferentierad trafikminskning och om 
hur detta skulle främja miljön och hälsan. 

Motivering

Stora finansiella insatser görs inom ramen för Marco Polo I- och II-programmen. Hittills har 
det emellertid inte gjorts några forskningsinsatser för att kontrollera att de åtgärder som får 
stöd verkligen är relevanta för målen. I detta sammanhang är det särskilt viktigt att klargöra 
och undersöka idén om en odifferentierad trafikminskning

Ändringsförslag 11
Bilaga I, del I Samarbete, punkt 7 Transport, Verksamheter, Yttransport (på järnväg, väg och 

vatten), strecksats 3

– Hållbar rörlighet i städer: innovativa 
organisationsscheman, inbegripet rena och
säkra fordon och rena transportmedel, nya 
typer av kollektivtrafik och rationalisering 
av privata transporter, 
kommunikationsinfrastruktur, integrering av 
stadsplanering och stadstransporter.

– Hållbar och tillgänglig rörlighet i städer:
innovativa organisationsscheman, inbegripet 
mindre förorenande och säkrare fordon och 
mindre förorenande transportmedel med 
förbättrad tillgänglighet för personer med 
begränsad rörlighet, nya typer av offentliga 
och/eller kollektiva transporter med fokus 
på effektivitet för hela transportkedjan 
(offentliga/kollektiva transporter, 
samåkning eller bilpooler, förflyttning till 
fots eller per cykel) och rationalisering av 
privata transporter, 
kommunikationsinfrastruktur, integrering av 
stadsplanering och stadstransporter.

Motivering

Även om det i allt större utsträckning anses vara viktigt med tillgänglighet, i synnerhet för 
personer med begränsad rörlighet, behövs mer forskning på detta område. Särskild 
uppmärksamhet bör fästas vid åtgärder som ger positiva återverkningar för användare av 
andra transportsätt. Lägre trösklar och större utrymmen för rullstolar i bussar har t.ex. visat 
sig vara till nytta även för övriga användare (lättare att ta sig in i bussen, tidsvinster vid 
hållplatserna, mångsidig användning av utrymmet). Det är viktigt att man tar hänsyn till 
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medborgarnas transportnätverk i sin helhet (den intermodala kedjan) för att göra forskningen 
om transporter i städerna mer effektiv.

Ändringsförslag 12
Bilaga I, del I Samarbete, punkt 7 Transport, Verksamheter, Yttransport (på järnväg, väg och 

vatten), strecksats 3a (ny)

– Förbättra transporternas kvalitet och 
tillgodose användarnas behov: förbättrad 
service och förbättrade nätverk och 
infrastrukturer i syfte att göra 
transporterna bekvämare och mer 
attraktiva; förbättrade integrerade system 
samt tillhandahållande av tjänster och 
kapacitet som är anpassade till efterfrågan 
hos både enskilda individer och särskilda 
kollektiv (äldre personer, kvinnor m.fl.).

Motivering

Med tanke på de förändrade demografiska förhållandena och behovet av transporter i dagens 
europeiska samhälle är det viktigt att i förväg planera för förändrade behov och 
uppfattningar hos användarna av markbundna transporter (bekvämlighetsaspekter, 
preferenser m.m.).

Ändringsförslag 13
Bilaga I, del I Samarbete, punkt 7 Transport, Verksamheter, Yttransport (på järnväg, väg och 

vatten), strecksats 5

– Ökad konkurrenskraft: bättre processer för 
utformning; utveckling av avancerad teknik 
för framdrivning och fordon; innovativa och 
kostnadseffektiva produktionssystem och 
metoder för infrastrukturutveckling; 
integrerade arkitekturer.

– Ökad konkurrenskraft: bättre processer för 
utformning i syfte att sänka kostnaderna 
och öka kundtillfredsställelsen; utveckling 
av avancerad teknik för framdrivning och 
fordon; innovativa och kostnadseffektiva 
produktionssystem och metoder för 
infrastrukturutveckling; integrerade 
arkitekturer.

Motivering

Högre kundtillfredsställelse är en forskningsaspekt som är viktig att beakta även inom mark-
och sjötransporter.
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Ändringsförslag 14
Bilaga I, del I Samarbete, punkt 7 Transport, Verksamheter, punktsats 3a (ny)

• Turism: studier av turismens effekter på 
transporterna och av effektiva och rena 
transporters effekter på en hållbar 
utveckling av turismen; utveckling av en 
hållbar turism som inte skapar alltför stora 
transportbehov; innovativa koncept för 
utnyttjande av transporter inom turismen, 
inbegripet elektronisk bokning och 
integrerad biljettförsäljning.

Motivering

Eftersom turismen är nära kopplad till transporterna är det lämpligt att undersöka 
förhållandet mellan dessa två områden. Innovativa former, såsom elektronisk bokning och 
integrerad biljettförsäljning, kan vara särskilt viktiga för turistmarknaden.

Ändringsförslag 15
Bilaga I, del I Samarbete, punkt 7 Transport, Verksamheter, punktsats 3b (ny)

• Nya system för att förbättra effektiviteten 
och garantera finansieringen av de 
transeuropeiska näten och andra 
europeiska projekt för rörlighet och 
transporter: bättre och innovativa 
lånemetoder och offentligt- privata 
partnerskap på europeisk nivå.
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