
PR\613344PT.doc PE 374.009v01-00
Tradução Externa

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU 
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

PROVISÓRIO
2005/0235(CNS)

25.7.2006

*
PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo à constituição de uma 
empresa comum para a realização do sistema europeu de gestão do tráfego 
aéreo de nova geração (SESAR)
(COM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

Relatora: Erna Hennicot-Schoepges

Relator de parecer(*): Philip Bradbourn, Comissão dos Transportes e do 
Turismo

(*) Cooperação reforçada entre comissões – Artigo 47º do Regimento do 
Parlamento Europeu



PE 374.009v01-00 2/31 PR\613344PT.doc

PT

PR_CNS_art51am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no Artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo à constituição de uma empresa 
comum para a realização do sistema europeu de gestão do tráfego aéreo de nova geração 
(SESAR)
(COM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2005)0602)1,

– Tendo em conta o artigo 171º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C6-0002/2006),

- Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica 
proposta,

– Tendo em conta os artigos 51º e 35º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão dos Transportes e do Turismo (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do nº 2 do 
artigo 250º do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 6 

(6) À fase de definição segue-se uma fase 
de implementação, subdividida em duas

(6) À fase de definição seguem-se duas 
fases sucessivas: desenvolvimento (2008-

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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etapas sucessivas: desenvolvimento (2008-
2013) e implantação (2014-2020).

2013) e implantação (2014-2020).

Justificação

Esta alteração deve ser considerada em conjugação com a alteração ao artigo 1º ( nº 1 bis
(novo)), cuja justificação defende três fases distintas e interdependentes

Alteração 2
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) Em cada uma das fases devem ser
estabelecidos os principais elementos do 
seu conteúdo e, especialmente na "fase de 
implantação", devem ser declaradas as 
eventuais disposições jurídicas da futura
proposta.

Justificação

Esta alteração deve ser considerada em conjugação com a alteração ao artigo 1º ( nº 1 bis 
(novo)), cuja justificação defende três fases distintas e interdependentes.

Alteração 3
Considerando 7

[(7) Nos termos do n.º 3 do Artigo 15º do 
Regulamento (CE) n.º 550/2004, as taxas 
de rota podem produzir receitas para 
financiar projectos de apoio a determinadas 
categorias de utilizadores do espaço aéreo 
e/ou prestadores de serviços de navegação 
aérea de modo a melhorar as infra-
estruturas colectivas de navegação aérea, o
fornecimento de serviços de navegação
aérea e a utilização do espaço aéreo.]

[(7) Nos termos do n.º 3 do Artigo 15º do 
Regulamento (CE) n.º 550/2004, as taxas 
de rota podem produzir receitas para 
financiar projectos de apoio a determinadas 
categorias de utilizadores do espaço aéreo 
e/ou prestadores de serviços de navegação 
aérea de modo a melhorar as infra-
estruturas colectivas de navegação aérea, o 
fornecimento de serviços de navegação 
aérea e a utilização do espaço aéreo.]

Justificação

Uma parceria público-privado (PPP) pressupõe um mecanismo de financiamento credível 
para um projecto comum. Se bem que o financiamento público seja garantido, pelo acordo 
orçamental para o período 2007-2013, pelos dois ramos da autoridade orçamental, Conselho 
e Parlamento Europeu, o sector privado começou por contestar as taxas de rota, mas até ao 
momento presente não apresentou um mecanismo alternativo referente à sua contribuição 
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financeira. Assim sendo, este considerando e os correspondentes artigos são provisoriamente 
suspensos neste documento.

Alteração 4
Considerando 12

(12) Face ao número de intervenientes no 
processo e aos meios financeiros e 
conhecimentos técnicos necessários, é 
urgente criar uma entidade jurídica que 
possa assegurar uma gestão coordenada 
dos fundos afectados ao Projecto SESAR 
na sua fase de implementação.

(12) Face ao número de intervenientes no 
processo e aos meios financeiros e 
conhecimentos técnicos necessários, é 
urgente criar uma entidade jurídica que 
possa assegurar uma gestão coordenada 
dos fundos afectados ao Projecto SESAR 
na sua fase de desenvolvimento.

Justificação

O texto da Comissão não é claro, dado que a "implementação" não constitui, em si mesma,
uma fase. A implementação – segundo a alteração ao artigo 1º (nº 1 bis (novo)) – está 
presente nas três fases.

Alteração 5
Considerando 13

(13) Esta entidade, que será encarregada da 
gestão de um projecto público de 
investigação de interesse europeu, deverá 
ser considerada um organismo 
internacional na acepção do disposto no 
ponto 10, segundo travessão, do Artigo 
1º5º da Sexta Directiva 77/388/CEE do 
Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativa 
à harmonização das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 
impostos sobre o volume de negócios -
Sistema comum do imposto sobre o valor 
acrescentado: matéria colectável 
uniforme[22] e no n.º 1, segundo travessão, 
do Artigo 23º da Directiva 92/12/CEE do 
Conselho, de 25 de Fevereiro de 1992, 
relativa ao regime geral, à detenção, à 
circulação e aos controlos dos produtos 
sujeitos a impostos especiais de consumo.

(13) Esta entidade será encarregada da 
gestão de um projecto público de 
investigação de interesse europeu, na 
acepção do disposto no ponto 10, segundo 
travessão, do Artigo 1º5º da Sexta 
Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 
de Maio de 1977, relativa à harmonização 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos impostos sobre o volume 
de negócios - Sistema comum do imposto 
sobre o valor acrescentado: matéria 
colectável uniforme[22] e no n.º 1, segundo 
travessão, do Artigo 23º da Directiva 
92/12/CEE do Conselho, de 25 de 
Fevereiro de 1992, relativa ao regime 
geral, à detenção, à circulação e aos 
controlos dos produtos sujeitos a impostos 
especiais de consumo. 
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Justificação

Esta alteração deve ser vista no contexto de outra alteração, ao nº 2 do artigo 2º, onde se 
expõe que as "empresas comuns" não são automaticamente reconhecidas como 
“organizações internacionais".

Alteração 6
Considerando 17

(17) A empresa comum deverá ter como 
tarefa principal a organização e 
coordenação do Projecto SESAR, mediante 
a combinação de fundos públicos e 
privados, apoiando-se nos recursos 
técnicos externos, nomeadamente 
provenientes dos seus membros e, em 
particular, na experiência do Eurocontrol.

(17) A empresa comum deverá ter como 
tarefa principal a organização e 
coordenação do Projecto SESAR, mediante 
a combinação de fundos públicos e 
privados, apoiando-se nos recursos 
técnicos externos, nomeadamente 
provenientes dos seus membros e, em 
particular, na experiência do Eurocontrol e 
da Agência Espacial Europeia.

Justificação

Esta alteração segue a lógica da alteração ao nº 1 do artigo 3º do anexo na qual a Agência 
Espacial Europeia (AEE) é acrescentada e onde são explicadas as razões para o fazer.

Alteração 7
Considerando 18

(18) A sede da empresa comum deve ser 
estabelecida em Bruxelas, designadamente 
para facilitar a comunicação com os 
membros fundadores.

(18) A sede da empresa comum deve ser 
estabelecida nos termos do Regulamento 
(CE) n° 58/2003 do Conselho, 
designadamente para facilitar a 
comunicação com os membros fundadores.

Justificação

Esta alteração deve ser considerada em conjugação com a alteração ao nº 3 do artigo 1º, 
tendo em conta o Regulamento do Conselho n° 58/2003 de 19.12.2002.

Alteração 8
Considerando 19

[(19) Atendendo a que as taxas de rota 
estão integralmente a cargo dos 
utilizadores do espaço aéreo, estes 

[(19) Atendendo a que as taxas de rota 
estão integralmente a cargo dos 
utilizadores do espaço aéreo, estes 
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contribuem financeiramente para o esforço 
de investigação e desenvolvimento no 
sector da gestão do tráfego aéreo. Nestas 
circunstâncias, deverá ser-lhes atribuída 
uma representação adequada na empresa 
comum.]

contribuem financeiramente para o esforço 
de investigação e desenvolvimento no 
sector da gestão do tráfego aéreo. Nestas 
circunstâncias, deverá ser-lhes atribuída 
uma representação adequada na empresa 
comum..]

Justificação

Este considerando é suspenso, juntamente com outros artigos, até que seja assegurado um 
mecanismo vinculativo do financiamento privado do SESAR, uma parceria público-privado
(PPP).

Alteração 9
Considerando 20

(20) Convém determinar as modalidades de 
organização e de funcionamento da 
empresa comum, estabelecendo os 
respectivos estatutos.

(20) Convém determinar as modalidades de 
organização, de funcionamento, de 
prevenção de conflitos de interesses e de 
procedimentos de nomeação de 
funcionários da empresa comum, 
estabelecendo os respectivos estatutos no 
anexo.

Justificação

Devem ser tidas em conta duas outras alterações, ao nº 1 do artigo 3º e ao nº 1 do artigo 6º
do anexo. 

Alteração 10
Considerando 20 bis (novo)

(20 bis) Deve ser concedido ao 
Parlamento Europeu o estatuto de 
observador no Conselho de 
Administração da empresa comum 
SESAR.

Justificação

Esta alteração deve ser considerada em conjugação com a alteração ao nº 2 do artigo 3º do 
anexo, incorporando a posição do Parlamento Europeu de 6 de Setembro de 2005 (ver 
relatório Barsi-Pataky, A6-0212/2005, sobre o programa Galileo).
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Alteração 11
Considerando 21 bis (novo)

(21 bis) As candidaturas para a adesão de 
novos membros são bem-vindas, desde 
que sujeitas às disposições do nº 3 do 
artigo 1º do anexo.

Justificação

Esta alteração deve ser considerada em conjugação com o texto do artigo 5º bis (novo) e com 
as alterações do nº 3 bis (novo) do artigo 1º, do nº 1 do artigo 4º, do nº 2 do artigo 4º e do 
artigo 5º bis (novo) do anexo.

Alteração 12
Considerando 21 ter (novo)

(21 ter) A Comissão apresenta um 
relatório de três em três anos, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho,
sobre a aplicação do presente 
regulamento e, se necessário, proporá 
alterações ao regulamento.

Justificação

Esta alteração deve ser considerada em conjugação com o texto do artigo 6º bis (novo).

Alteração 13
Artigo 1, nº 1

1. Para a realização das actividades de 
desenvolvimento da fase de 
implementação do projecto de 
modernização da gestão do tráfego aéreo 
na Europa, a seguir designado por 
"Projecto SESAR”, é criada uma empresa 
comum, a seguir designada por "empresa 
comum SESAR", para o período até 31 de 
Dezembro de 2013.

1. É criada uma empresa comum, a seguir 
designada por "empresa comum SESAR", 
cujo principal objectivo será a gestão das 
actividades da fase de desenvolvimento do 
projecto SESAR e a modernização da 
gestão do tráfego aéreo na Europa, (ATM), 
a seguir designada por "Projecto SESAR"
para o período iniciado na data em que o 
Conselho aprovar o Plano Director de
ATM referido no nº 1 bis e concluído no 
final da segunda fase.
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Justificação

Esta alteração procura tornar o texto da Comissão mais compreensível e clarificar os 
conceitos utilizados e a definição de fase de desenvolvimento.

Alteração 14
Artigo 1, nº 1 bis (novo)

1 bis. O "projecto SESAR" terá três fases:
a. A "fase de definição" tem por objectivo 
definir as opções terminológicas, os 
passos a dar e as prioridades dos 
programas de modernização, bem como 
os planos operacionais de implementação.
Esta fase iniciou-se em Outubro de 2005 e 
deverá terminar em Dezembro de 2007,
com o Plano Director de ATM. O Plano
Director de ATM está a ser elaborado por 
um consórcio de empresas sob a 
supervisão do Eurocontrol.
b. A "fase de desenvolvimento"terá início
em 1 de Janeiro de 2008, na sequência da 
aprovação pelo Conselho do Plano 
Director de ATM, com base numa 
proposta da Comissão e após consulta ao 
Parlamento Europeu. A fase de 
desenvolvimento terminará em 31 de 
Dezembro de 2013.
c. A "fase de implantação" iniciar-se-á
em 1 de Janeiro de 2014, terminará em 31 
de Dezembro de 2020 e incluirá a 
produção e implementação em ampla 
escala da nova infra-estrutura de ATM. A 
Comissão apresentará a proposta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
definindo:
i.  a transição da fase de desenvolvimento
para a fase de implantação,
ii. os mecanismos de reembolso que 
qualquer nova entidade que suceda à 
empresa comum SESAR deverá 
assegurar, e
iii. a transferência de bens tangíveis e 
intangíveis para a nova entidade que 
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suceda à empresa comum SESAR.

Justificação

Por razões de melhor regulamentação e clareza de responsabilidade, o regulamento deve 
definir as fases em termos de períodos de tempo e de resultados a obter durante as três fases, 
prestando simultaneamente atenção às responsabilidades dos legisladores e de outros 
organismos implicados.

Alteração 15
Artigo 1, nº 1 ter (novo)

1 ter. O âmbito, governação, 
financiamento e duração da empresa 
comum SESAR deverão, na medida em 
que seja apropriado, ser revistos pelo 
Conselho de acordo com o 
desenvolvimento do projecto e com 
"Plano Director de ATM", tendo 
simultaneamente em conta a avaliação 
referida no artigo 6º e a cláusula de 
revisão do artigo 6º bis (novo) do presente 
regulamento.

Justificação

Esta alteração segue a lógica do grupo de trabalho do Conselho, sendo uma disposição 
jurídica necessária, se tivermos em consideração a experiência da empresa comum Galileo.

Alteração 16
Artigo 1, nº 2, parágrafo introdutório

2. O objectivo da empresa comum é 
assegurar a modernização do sistema de 
gestão do tráfego aéreo europeu 
congregando os esforços realizados na 
Comunidade no domínio da investigação 
e desenvolvimento. É, nomeadamente, 
responsável pela execução das tarefas 
seguintes:

2. O objectivo da empresa comum é 
assegurar a modernização do sistema de 
gestão do tráfego aéreo europeu através da 
coordenação e concentração de toda a 
investigação e desenvolvimento 
pertinentes. É, nomeadamente, responsável 
pela execução das tarefas seguintes:

Justificação

Esta alteração decorre das anteriores alterações sobre a definição da fase de 
desenvolvimento.
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Alteração 17
Artigo 1º, nº 2, travessão 1

- Organizar e coordenar a execução do 
Projecto SESAR, de acordo com o 
plano de modernização da gestão do 
tráfego aéreo na Europa, a seguir 
designado por "plano", estabelecido
pela Organização Europeia para a 
Segurança da Navegação Aérea 
(Eurocontrol), mediante a combinação 
de fundos públicos e privados;

- Organizar e coordenar as actividades da 
fase de desenvolvimento do Projecto 
SESAR, de acordo com o Plano Director 
de ATM resultante da fase de definição do 
projecto gerido pela Organização Europeia 
para a Segurança da Navegação Aérea 
(Eurocontrol), mediante a combinação e 
gestão numa estrutura única de fundos 
públicos e privados;

Justificação

Esta alteração decorre das anteriores alterações sobre a definição da fase de 
desenvolvimento.

Alteração 18
Artigo 1, nº 2, travessão 2 bis (novo)

- Assegurar o necessário financiamento 
para as actividades da fase de 
desenvolvimento do projecto SESAR, de 
acordo com o Plano Director de ATM;

Justificação

A questão do financiamento merece uma menção especial.

Alteração 19
Artigo 1, nº 2, travessão 1 bis (novo)

- Assegurar o envolvimento das partes 
interessadas na gestão do tráfego aéreo 
na Europa, quer na tomada de decisões, 
quer no financiamento;

Justificação

Esta adenda é necessária dado o importante papel desempenhado pela gestão do tráfego 
aéreo na Europa, em resultado da experiência e conhecimentos acumulados.
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Alteração 20
Artigo 1, nº 3

3. A empresa comum terá sede em 
Bruxelas.

3. A sede da empresa comum será
estabelecida nos termos do Regulamento 
(CE) n° 58/2003 do Conselho.

Justificação

A localização da sede da empresa comum SESAR não deve ser decidida por este 
regulamento. Essa decisão deve ser tomada pelo Conselho Europeu, de acordo com os 
princípios que presidem às decisões sobre a localização das sedes das agências (ver
Regulamento do Conselho nº 58/2003 de 19.12.2002) e outros órgãos e serviços da CE.

Alteração 21
Artigo 2, nº 2

2. A empresa comum será tratada como 
organismo internacional na acepção do 
disposto no n.º 10, segundo travessão, do 
Artigo 15º da Directiva 77/388/CEE e no 
n.º 1, segundo travessão, do Artigo 23º da 
Directiva 92/12/CEE.

Suprimido

Justificação

A Directiva 77/388/CEE e a Directiva 92/12/CEE não permitem que as empresas comuns 
sejam reconhecidas como "organizações internacionais", a não ser que sejam organismos 
inteiramente públicos. Uma empresa comum – envolvendo tanto o sector público como o 
sector privado nos seus órgãos de decisão – e dotada do poder de concluir acordos 
internacionais constitui uma novidade na ordem jurídica da UE, inédita na legislação 
comunitária.

Alteração 22
Artigo 3º, nº 1

1. São adoptados os estatutos da empresa 
comum, tal como constam do anexo.

1. São adoptados os estatutos da empresa 
comum, tal como constam do anexo,
constituindo parte integrante do presente 
Regulamento.

Justificação

Pretende-se tornar claro que os anexos de um instrumento legal são parte integrante da 
proposta legislativa a que estão apensos. Alguns acórdãos do Tribunal de Justiça 
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sublinharam este aspecto, mas, dado não existir jurisprudência em matéria de "empresas 
comuns", há a necessidade de sublinhar aqui este aspecto.

Alteração 23
Artigo 3, nº 2

2. Os estatutos podem ser alterados em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 2 do Artigo 5º, 
nomeadamente no que se refere aos seus 
artigos 3º, 4º, 5º, 6º, e 8º.

2. Os estatutos podem ser alterados em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 6º bis.

Justificação

Por razões de clareza, e seguindo as orientações de "legislar melhor", deve existir numa 
proposta legislativa um artigo que defina o procedimento a seguir para uma eventual
modificação julgada necessária pelas instituições da CE, não iniciada ou efectuada por um 
órgão de uma "empresa comum". Ver também a alteração referente ao artigo 6º bis (novo) do 
presente regulamento.

Alteração 24
Artigo 4, nº 1, alíneas a) e b)

[a) das contribuições do seus membros nos 
termos do Artigo 1º dos seus estatutos, e

[a) das contribuições do seus membros nos 
termos dos artigos 1º, 3º e 11º dos seus 
estatutos, e

b) de uma eventual retenção sobre as taxas 
de navegação aérea na acepção do n.º 3, 
alínea e), segundo travessão, do Artigo 15º
do Regulamento (CE) n.º 550/2004. A 
Comissão define as modalidades de 
cobrança e de utilização dessa retenção em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 4 do Artigo 15º do 
Regulamento (CE) n.º 550/2004.]

b) de uma retenção sobre as taxas de 
navegação aérea na acepção do n.º 3, alínea 
e), segundo travessão, do Artigo 15º do 
Regulamento (CE) n.º 550/2004. A 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta 
para definir as modalidades de cobrança e 
de utilização dessa retenção.]

Justificação

Esta alteração está entre parênteses rectos para indicar a sua suspensão, decorrente da 
resistência do sector privado às taxas de rota. O relator ainda não teve conhecimento de 
qualquer mecanismo alternativo que imponha ao sector privado a sua contribuição 
financeira. No entanto, é proposta uma disposição legal que estabelece as obrigações 
financeiras do sector privado numa parceria público-privado (PPP). É apropriado e 
desejável que estas matérias sejam debatidas no Parlamento Europeu e que sejam definidas 
algumas orientações referentes às PPP. Há, pois, a necessidade de um instrumento jurídico
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distinto, e não de um de um instrumento jurídico da Comissão aprovado no âmbito da 
comitologia. 

Alteração 25
Artigo 4, nº 3

3. A concessão de contribuições 
financeiras comunitárias à empresa comum 
cessará no final do período mencionado no 
Artigo 1º.

3. A concessão de contribuições 
financeiras comunitárias à empresa comum 
cessará no final do período mencionado no 
Artigo 1º, a não ser que seja tomada uma 
decisão noutro sentido pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho, com base numa 
proposta da Comissão.

Justificação

A opção de uma contribuição adicional da CE deve estar prevista num instrumento legal. 
Porém, uma contribuição financeira da CE deve seguir o procedimento orçamental próprio e 
estabelecido.

Alteração 26
Artigo 5, nº 1

1. O Comité do Céu Único instituído pelo 
Artigo 5º do Regulamento (CE) n.º 
549/2004, a seguir designado por 
"Comité", é regularmente informado do 
desenrolar dos trabalhos da empresa 
comum. Para o efeito, a Comissão inclui na 
ordem de trabalhos das reuniões do Comité 
um ponto sobre o Projecto SESAR.

1. O Comité do Céu Único instituído pelo 
Artigo 5º do Regulamento (CE) n.º 
549/2004, a seguir designado por 
"Comité", é regularmente informado do 
desenrolar dos trabalhos da empresa 
comum SESAR. Para o efeito, a Comissão 
inclui na ordem de trabalhos das reuniões 
do Comité um ponto sobre o Projecto 
SESAR.

Justificação

É acrescentada uma simples clarificação.

Alteração 27
Artigo 5, nº 2 bis (novo)

2 bis. A posição da Comissão no que 
respeita às decisões do Conselho de 
Administração referentes a ajustes 
técnicos do Plano Director de ATM será 
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adoptada nos termos do procedimento 
previsto no artigo 3º da Decisão 
1999/468/CE.

Justificação

A alteração deve ser considerada em ligação com o novo artigo 6º bis sobre a cláusula de 
revisão. Por outras palavras, esta alteração apenas mandata a Comissão para adoptar a sua 
posição sobre modificações técnicas do Plano Director de ATM após ter accionado o 
"Processo de Consulta" previsto no âmbito da comitologia. 

Alteração 28
Artigo 5 bis (novo)

Artigo 5º bis
Adesão de novos membros

A Comissão apresentará um relatório ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu sobre 
a adesão de novos membros. Qualquer 
participação de novos membros, incluindo 
a participação de membros de países 
terceiros, deve ser submetida à aprovação 
do Conselho e do Parlamento Europeu.

Justificação

Esta disposição jurídica é extraída do (Regulamento (CE) n° 876/2002) que institui a 
empresa comum Galileo com uma pequena alteração referente ao papel do Parlamento 
Europeu. Trata-se de uma condição necessária para uma parceria público-privado (PPP) 
como a empresa comum SESAR.

Alteração 29
Artigo 6 bis (novo)

Artigo 6º bis
Revisão

Se a Comissão assim o entender, ou se o 
Conselho ou o Parlamento Europeu, 
durante o processo de comitologia,
considerarem que parte do presente 
regulamento e seus estatutos carecem de 
revisão ou modificação parcial, a 
Comissão apresentará a proposta jurídica 
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apropriada, nos termos do procedimento
estabelecido pelo Tratado CE.

Justificação

Trata-se de uma importante alteração processual que procura salvaguardar as prerrogativas 
do Parlamento Europeu em matéria de legislação comunitária.

Alteração 30
Anexo, artigo 1, nº 2, travessão 3

- qualquer outra empresa ou organismo 
público ou privado.

- qualquer outra empresa ou organismo 
público ou privado que tenha concluído
pelo menos um acordo com a 
Comunidade Europeia no domínio dos 
transportes aéreos.

Justificação

Dada a natureza de parceria público-privado (PPP) da empresa comum SESAR, devem ser 
estabelecidas condições razoáveis para a adesão à empresa comum. Esta alteração procura 
introduzir uma condição, i.e., um acordo com a CE. Os parênteses rectos são necessários
porque a clarificação solicitada ainda não foi recebida.

Alteração 31
Anexo, artigo 1, nº 3

3. Qualquer pedido de adesão nos termos 
do n.º 2 será dirigido ao director executivo, 
que o transmitirá ao Conselho de 
Administração.

3. Qualquer pedido de adesão nos termos 
do n.º 2 será dirigido ao director executivo, 
que o transmitirá ao Conselho de 
Administração.

O Conselho de Administração decide da
aceitação ou rejeição do pedido. Em caso 
de decisão favorável, o director executivo 
negoceia as condições de adesão e 
submete-as ao Conselho de Administração. 
Estas condições podem compreender, 
nomeadamente, disposições relativas às 
contribuições financeiras e à representação 
no Conselho de Administração.

O Conselho de Administração 
aconselhará a Comissão sobre a 
aceitação ou rejeição do pedido, e a 
Comissão, nos termos do procedimento 
estabelecido no artigo 5º bis, 
apresentará uma proposta para esse 
efeito. Em caso de decisão favorável, o 
director executivo negoceia as condições 
de adesão e submete-as ao Conselho de 
Administração. Estas condições podem 
compreender, nomeadamente, 
disposições relativas às contribuições 
financeiras e à representação no 
Conselho de Administração.
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Justificação

Trata-se de uma clarificação necessária, decorrente do novo artigo 5º bis sobre a adesão de 
novos membros. O procedimento para o efeito deve ser claramente estabelecido, sem permitir 
qualquer erro de interpretação nem a criação de precedentes. Estas questões são da 
responsabilidade das instituições da UE, e não de uma empresa comum de PPP como a 
SESAR.

Alteração 32
Anexo, artigo 1, nº 3 bis (novo)

3 bis. Ao propor a eventual autorização de 
negociações de adesão com uma empresa 
ou organismo público ou privado, e tendo 
em conta o acordo referido no nº 2, o 
Conselho de Administração deverá ter 
especialmente em consideração os 
seguintes critérios:
- Conhecimentos e experiência 
documentados na domínio da gestão do 
tráfego aéreo e/ou da manufactura de 
equipamentos e/ou serviços para uso na 
gestão de tráfego aéreo.
- A contribuição que se pode esperar que 
a empresa ou o organismo possam dar
para a execução do Plano Director de 
ATM.
- A solidez financeira da empresa ou 
organismo.
- Um eventual conflito de interesses.

Justificação

Esta alteração decorre da condição essencial referida no texto acrescentado ao terceiro 
travessão do nº 2 do artigo 1º e esclarece melhor os critérios e o procedimento a seguir. O 
grupo de trabalho do Conselho adoptou um texto semelhante. Esta alteração deve ser 
considerada em conjugação com o texto do artigo 5º bis (novo).

Alteração 33
Anexo, artigo 3, nº 1

O Conselho de Administração é composto 
por:

O Conselho de Administração é composto 
por:
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a) um representante de cada um dos 
membros da empresa comum;

a) um representante de cada um dos 
membros da empresa comum;

b) um representante dos utilizadores do 
espaço aéreo;

b) um representante do sector militar;

c) um representante dos fornecedores de 
serviços de navegação;

c) um representante da ESA;

d) um representante dos fornecedores de 
equipamentos;

d) cinco representantes do órgão 
consultivo do sector;

e) um representante dos aeroportos;

f) um representante dos organismos de 
representação do pessoal do sector da 
gestão do tráfego aéreo;

Justificação

Esta alteração procura criar uma representação mais equilibrada no Conselho de 
Administração de acordo com os seguintes critérios: devem estar representados "organismos 
públicos" (CE, BEI, países terceiros e sector militar); devem estar também representadas
"organizações intergovernamentais" (Eurocontrol e ESA) que contribuam financeiramente e 
em espécie; o "sector privado" deve estar adequadamente representado, como é reconhecido 
pelo artigo 6º do Regulamento (CE) n° 549/2004.

Alteração 34
Anexo, artigo 3, nº 2

2. Os representantes referidos no n.º 1, 
alíneas b), c), d), e) e f), são designados 
pelo órgão consultivo do sector, instituído 
em virtude do Artigo 6º do Regulamento 
(CE) n.º 549/2004.

2. O Parlamento Europeu terá estatuto de
observador no Conselho de 
Administração.

Justificação

A supressão decorre da alteração ao nº 1 do artigo 3º. A adenda, porém, diz respeito ao 
papel do Parlamento Europeu numa "empresa comum" de parceria público-privado. O 
estatuto de observador a assegurar ao Parlamento Europeu justifica-se por duas razões: 
controlo parlamentar de uma PPP envolvida em transformar os financiamentos para 
investigação num serviço público e cumprimento do seu papel orçamental em pé de igualdade 
com o Conselho.

Alteração 35
Anexo, artigo 3, nº 2 bis (novo)



PR\613344PT.doc 21/31 PE 374.009v01-00

PT

2 bis. O Conselho de Administração será
presidido pela Comissão.

Justificação

Esta é uma disposição necessária e merece acordo a nível do Conselho.

Alteração 36
Anexo, artigo 4, nº 1

1. Os representantes referidos no nº 1,
alíneas a) e b), do Artigo 3º beneficiam do
direito de voto.

1. Todos os representantes referidos no nº 1
do Artigo 3º beneficiam de um direito de 
voto ponderado na proporção da sua 
contribuição para os fundos da empresa 
comum SESAR e sujeito às disposições do 
nº 2.

Justificação

É proposto um novo equilíbrio de representação e ponderação de votos ligado à contribuição 
financeira de cada representante do Conselho de Administração.

Alteração 37
Anexo, artigo 4, nº 2

2. Os membros da empresa comum 
dispõem de um número de votos 
proporcional à sua contribuição para o 
fundo da empresa. Contudo, a 
Comunidade e o Eurocontrol dispõem, 
cada, de pelo menos 30% do número total 
de votos e o representante dos utilizadores 
do espaço aéreo referido na alínea b) do 
n.º 1 do Artigo 3º de pelo menos 10% do 
número total de votos.

2. A ponderação dos votos e o número 
total de votos são os seguintes:

a. A Comunidade e o Eurocontrol dispõem, 
cada, de pelo menos 25%;

b. A ESA dispõe de 5%;
c. O órgão consultivo do sector dispõe de
25%;
b. O BEI dispõe de 5%; 
e. Qualquer outra empresa ou organismo 
público [ou privado] de países terceiros 
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dispõe dos votos restantes.

Justificação

Esta alteração pretende atingir dois objectivos. Em primeiro lugar, clareza no que respeita à 
ponderação dos votos referindo as entidades que a eles têm direito. Em segundo lugar, uma 
relação de ponderação entre o financiamento e o número de votos. Os [...] são necessários 
porque a clarificação solicitada ainda não foi satisfeita.

Alteração 38
Anexo, artigo 4, nº 5

5. As decisões relativas à adesão de novos 
membros na acepção do n.º 2 do Artigo 1º, 
a nomeação do director executivo e a 
dissolução da empresa comum devem 
obter o parecer positivo do representante 
da Comunidade no Conselho de 
Administração.

Suprimido

Justificação

Consequência da alteração apresentada pelo relator como artigo 5º bis (novo) sobre a 
adesão de novos membros.

Alteração 39
Anexo, artigo 5, nº 1, alínea b)

b) Deliberar sobre a adesão de novos 
membros;

b) Propor a adesão de novos membros;

Justificação

Em coerência com o texto do artigo 5º bis (novo) e as alterações ao nº 3 do artigo 1º e ao nº 5 
do artigo 4º do anexo. O Conselho de Administração simplesmente "propõe" – uma vez 
verificados os critérios – e não decide. Compete às instituições da UE decidir sobre a adesão 
de novos membros. 

Alteração 40
Anexo, artigo 5, nº 1, alínea c)

c) Nomear o director executivo e aprovar o 
organograma;

c) Nomear o director executivo, nos termos 
do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 6º do anexo, e 
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aprovar o organograma;

Justificação

Esta alteração deve ser considerada em conjugação com a alteração aos n.ºs 1 e 2 do artigo 
6º do anexo sobre o procedimento de nomeação do Director Executivo. 

Alteração 41
Anexo, artigo 5 bis (novo)

Artigo 5º bis
Prevenção de conflitos de interesses

1. Os membros da empresa comum 
SESAR ou do seu Conselho de 
Administração e o pessoal da empresa 
comum SESAR não poderão participar 
nos procedimentos de preparação, 
avaliação ou adjudicação no âmbito dos 
concursos públicos abertos pela empresa, 
se forem proprietários ou tiverem acordos 
de associação com organismos que sejam 
potenciais candidatos aos concursos, ou 
se representarem tais organismos. 
2. Os membros da empresa comum 
SESAR ou do seu Conselho de 
Administração deverão revelar qualquer 
interesse, directo ou indirecto, pessoal ou 
empresarial, nos resultados das 
deliberações do Conselho de 
Administração em relação a qualquer 
matéria da ordem de trabalhos. Esta 
obrigação aplica-se igualmente ao pessoal 
da empresa em relação a qualquer tarefa 
que lhes seja atribuída.  
3. Com base nas declarações 
mencionadas no nº 2, o Conselho de 
Administração pode decidir excluir 
membros, participantes ou membros do 
pessoal das decisões ou tarefas em que 
possa ocorrer um conflito de interesses. 
Os membros, participantes ou membros 
do pessoal excluídos não deverão ter 
acesso a informações relacionadas com as 
áreas consideradas sujeitas a conflitos de 
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interesses.

Justificação

Esta alteração resulta de consultas realizadas pelo relator junto do Conselho e dos 
representantes da Comissão sobre a necessidade de clarificar o conflito de interesses. O 
grupo de trabalho do Conselho propôs o texto acima apresentado. 

Alteração 42
Anexo, artigo 6, nº 1

1. O director executivo é responsável pela 
gestão corrente da empresa comum, sendo 
igualmente o seu representante legal. É
nomeado pelo Conselho de Administração 
sob proposta da Comissão. Desempenha 
as suas funções com total independência.

1. O director executivo é nomeado pelo 
Conselho de Administração com base no 
mérito e em capacidades administrativas e 
de gestão documentadas, bem como na 
competência e experiência relevante, de 
entre uma lista de pelo menos três 
candidatos propostos pela Comissão, e 
depois de ouvido o representante 
designado pelo Parlamento Europeu. O 
Conselho de Administração toma a sua 
decisão por maioria de três quartos dos 
seus membros.
2. O mandato do Director Executivo é de 
cinco anos. Por proposta da Comissão,
depois de ouvido o representante 
designado pelo Parlamento Europeu e 
após avaliação, o mandato pode ser 
prorrogado uma única vez, por um 
período não superior a três anos.

Justificação

Estas duas disposições legais foram retiradas do relatório Gargani (A6-0355/2005) aprovado 
pelo Parlamento Europeu em 13 de Dezembro de 2005, mas ainda pendente no Conselho. A 
proposta da Comissão e o referido relatório dizem respeito ao mandato do Director 
Executivo da Autoridade Europeia Supervisora do GNSS. No entanto, é inteiramente 
apropriado que o mesmo processo legal seja aplicado ao Director Executivo da empresa 
comum SESAR.

Alteração 43
Anexo, artigo 8, nº 1

Para executar as tarefas definidas no Artigo 
1º do presente regulamento, a empresa 

1. Para executar as tarefas definidas no 
Artigo 1º do presente regulamento, a 
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comum celebrará um acordo com o 
Eurocontrol nos termos do qual:

empresa comum celebrará acordos 
específicos com os seus membros.

Justificação

Segundo a lógica subjacente à alteração do artigo 3º, todos os membros da empresa comum 
devem celebrar acordos.

Alteração 44
Anexo, artigo 8, nº 1 bis (novo) e alíneas a) e b)

1 bis. O papel e contribuição do 
Eurocontrol são definidos num acordo 
celebrado com a empresa comum SESAR. 
Esse acordo:

a) O Eurocontrol partilha com a empresa 
comum os resultados da fase de definição;

a) estabelecerá as modalidades da partilha 
e utilização dos resultados da fase de 
definição;

b) O Eurocontrol assume a 
responsabilidade pelas tarefas seguintes, 
que decorrem da execução do "plano", 
bem como a gestão dos correspondentes 
fundos:

b) descreverá as tarefas do Eurocontrol e 
as responsabilidades na execução do 
Plano Director de ATM, nomeadamente:

Justificação

Procura-se clarificar o papel e as responsabilidades do Eurocontrol durante a "fase de 
desenvolvimento". A alteração deve ser considerada em conjugação com a alteração ao nº 1 
do artigo 8º do anexo.

Alteração 45
Anexo, artigo 8, nº 1 ter (novo)

1 ter. Devem também ser celebrados
acordos específicos com:
a) A Agência Espacial Europeia.
b) O órgão consultivo do sector.
Os projectos de acordo devem ser 
enviados ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu para informação.

Justificação

Esta alteração é necessária na sequência das anteriores alterações ao artigo 3º e ao nº 1 do 
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artigo 8º. Além disso, a apresentação do projecto de acordo ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu é uma aplicação correcta da decisão revista do Conselho sobre comitologia.

Alteração 46
Anexo, artigo 11, nº 1

[ 1. As receitas da empresa comum provêm 
das contribuições dos membros e de uma 
eventual percentagem sobre as taxas de 
navegação aérea na acepção do n.º 3, alínea 
e), segundo travessão, do Artigo 1º5º do 
Regulamento (CE) n.º 550/2004. ]

[ 1. As receitas da empresa comum provêm 
das contribuições dos membros e de uma 
percentagem sobre as taxas de navegação 
aérea na acepção do n.º 3, alínea e), 
segundo travessão, do Artigo 1º5º do 
Regulamento (CE) n.º 550/2004. ]

Justificação

Decorre da alteração ao artigo 4º do Regulamento, que no essencial é suspenso. [...].

Alteração 47
Anexo, artigo 11, nº 3

Os membros a que se refere o n.º 2, 
segundo e terceiro travessões, do Artigo 1º
comprometem-se a pagar, no prazo de um 
ano a contar da aprovação do seu pedido de 
adesão à empresa comum, uma 
contribuição inicial mínima de 10 milhões 
de euros. No caso dos membros que 
aderem à empresa comum no prazo de 
doze meses a contar da constituição, este 
montante é reduzido para 5 milhões de 
euros.

3. Os membros a que se refere o n.º 2, 
segundo e terceiro travessões, do Artigo 1º
comprometem-se a pagar, no prazo de um 
ano a contar da aprovação do seu pedido de 
adesão à empresa comum, uma 
contribuição inicial mínima de 10 milhões 
de euros. 

Justificação

Esta cláusula de favor é discriminatória para os restantes membros referidos no nº 1 do 
artigo 1º, respeitante aos membros fundadores.

Alteração 48
Anexo, artigo 11, nº 5

5. São autorizadas as contribuições em 
espécie. Estas serão objecto de uma 
avaliação do seu valor e utilidade para a 
realização das missões da empresa comum.

5. São autorizadas as contribuições em 
espécie, que serão estabelecidas nos 
acordos referidos no artigo 8º do anexo. 
Estas serão objecto de uma avaliação do 
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seu valor e utilidade para a realização das 
missões da empresa comum.

Justificação

Decorre do texto do nº 1 bis do artigo 8º do anexo.

Alteração 49
Anexo, artigo 11, nº 6

6. O Conselho de Administração propõe à 
Comissão o nível e a base da cobrança da 
retenção sobre as taxas de navegação 
aérea referida no n.º 1.

Suprimido

Justificação

Decorre da alteração ao artigo 4º do Regulamento.

Alteração 50
Anexo, artigo 17

A empresa comum é proprietária de todos 
os bens corpóreos e incorpóreos criados ou 
que lhe tenham sido cedidos para a fase de 
implementação do Projecto SESAR.

A empresa comum é proprietária de todos 
os bens corpóreos e incorpóreos criados 
pela empresa comum SESAR ou que lhe 
tenham sido cedidos para a fase de 
desenvolvimento do Projecto SESAR nos 
termos dos acordos de adesão celebrados 
pela empresa comum SESAR. A empresa 
comum pode conceder direitos de acesso 
aos conhecimentos resultantes do 
projecto, em especial aos seus membros, 
mas também aos Estados-Membros da 
União Europeia e/ou ao Eurocontrol para 
os respectivos objectivos não comerciais.

Justificação

Esta é uma importante alteração e merece estudo atento, porque estabelece as disposições 
legais referentes aos direitos de propriedade. O grupo de trabalho do Conselho apresentou 
uma proposta semelhante.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes

Em 2004, a legislação designada Céu Único Europeu lança a base institucional e regulamentar 
de uma gestão desfragmentada e interoperável do tráfego aéreo. 

Encontramo-nos actualmente na fase de implementação do Céu Único e torna-se urgente 
enfrentar o problema do desenvolvimento das tecnologias requeridas.

Para esse efeito, a Comissão Europeia lançou o projecto europeu de modernização do controlo 
aéreo (SESAR), em cooperação com a Organização Europeia para a Segurança da Navegação 
Aérea (Eurocontrol) e, em princípio, com o apoio financeiro do sector privado. Esta 
conformação constitui uma parceria público-privado (PPP) com uma contribuição financeira 
tripartida. 

O objectivo do SESAR é a constituição de uma empresa comum para a realização de um 
sistema europeu de nova geração para a gestão do tráfego aéreo. 

Por que razão é necessário o SESAR? 

As previsões apontam para uma duplicação ou mesmo triplicação do volume do tráfego aéreo 
até 2025. Este sector contribui com cerca de 220 000 milhões de euros para o PIB europeu e 
emprega 3,1 milhões de pessoas. 

Os estrangulamentos nas infra-estruturas de transporte aéreo, em especial no domínio da 
gestão do tráfego aéreo, são inexoráveis. Esta realidade é agravada pelo facto de os sistemas 
actuais de ATM terem por base técnicas com mais de vinte anos, ou mesmo mais. Na idade 
das comunicações por satélite, do GALILEO e das redes de banda larga, os pilotos e os 
controladores ainda comunicam por rádio. 

O sistema actual pode assegurar o funcionamento e a segurança da gestão do tráfego aéreo, 
mas é evidente que se aproxima dos seus limites. A infra-estrutura de gestão do tráfego aéreo, 
fragmentada e apenas parcialmente interoperável, não poderá fazer face aos desafios dos 
próximos anos: segurança reforçada, aumento do tráfego, eficácia energética e exigências 
ambientais. A necessidade de inovação é urgente. 

O SESAR, como vertente tecnológica do Céu Único Europeu, deve: 

• adaptar o controlo do tráfego aéreo às novas tecnologias, 

• assumir a segurança e a regularização dos voos, 

• organizar os serviços de navegação aérea, 

• definir os papéis e as responsabilidades entre as autoridades de vigilância e os 
prestadores de serviços. 

É necessário, hoje em dia, aproveitar os sistemas de navegação por meio de uma gestão 
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automatizada em tempo real das trajectórias das aeronaves. Mas, indo mais longe, o relator 
insiste na necessidade da interoperabilidade dos dois sistemas: SESAR e GALILEO. 

Para além do importante impacto na segurança, o impacto no ambiente é também 
considerável. A Comissão calcula a redução de gases com efeito de estufa em 4 a 6% por voo. 

Conteúdo do SESAR: 

A nova geração de sistemas de gestão de tráfego aéreo vai integrar ligações complexas entre o 
solo e o avião, assim como instrumentos automatizados para os controladores e pilotos. Sendo 
o transporte aéreo essencialmente internacional, a implementação não pode fazer-se de forma 
dessincronizada. Com 60 sistemas ATM diferentes instalados no solo e cerca de 5 000 aviões, 
o SESAR será a legislação necessária graças à qual a União Europeia pode, com os 
instrumentos legislativos do Céu Único, sincronizar eficazmente a implementação da nova 
tecnologia. Cabe sublinhar que o SESAR proporciona um valor acrescentado comunitário, 
não podendo nenhum Estado-Membro, por si só, desenvolver um sistema semelhante. 

A empresa comum SESAR constitui, até agora, a primeira parceria público-privado europeia 
desenvolvida com a participação da Comunidade Europeia. 

O projecto é organizado em três fases. 

A fase de definição, lançada em 2005 e que durará até 2007, define o roteiro (Plano Director 
de ATM), ou seja, as tecnologias a desenvolver e os modos de organização. O financiamento 
de 60 milhões de euros é assegurado pelo orçamento europeu e pelo Eurocontrol (50/50). 

A fase de desenvolvimento (2008-2013), na qual se concebem os sistemas e se põem em 
prática os elementos decisivos, é avaliada em cerca de 300 milhões de euros por ano (1/3 
orçamento europeu, 1/3 Eurocontrol, 1/3 sector privado). 

A fase de implantação (2014-2020), que, segundo a Comunicação da Comissão, é financiada 
pelo sector privado e instalada em ampla escala na Europa e nos países associados. 

Posição do relator: 

O relator recorda que o respeito deste calendário se reveste de importância determinante para 
o alcance do programa. 

Os EUA trabalham também num sistema de gestão de tráfego aéreo de nova geração. Para a 
competitividade europeia, é importante preservar o nosso avanço tecnológico.
A proposta da Comissão relativa à criação da empresa comum SESAR deixa, no entanto, em 
suspenso alguns problemas fundamentais, como a definição precisa das fases, as garantias de 
participação financeira do sector privado, os direitos de propriedade intelectual, os potenciais 
conflitos de interesses, os estatutos da empresa comum e sua revisão, o processo de adesão de 
novos membros e o direito de voto no seio do conselho de administração e, finalmente, o 
envolvimento do Parlamento Europeu. 

O relator considera necessário clarificar a definição das fases. As alterações definem de 
maneira clara as três fases do SESAR e limitam a existência da empresa comum à segunda 
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fase. A Comissão deverá apresentar uma proposta legislativa que estabeleça a terceira fase. 

O relator sublinha também a importância de uma cláusula de revisão do objectivo, da 
governação e da duração da empresa comum. Tendo em conta os problemas com o arranque 
do GALILEO, é essencial prevenir tais obstáculos. 

O relator refere a necessidade de aprovação do Parlamento Europeu e do Conselho para a 
admissão de novos membros na empresa comum. Dada a natureza de PPP da empresa 
comum, importa também fixar condições de acesso específicas. É necessário garantir que os 
novos membros concluíram previamente com a União um acordo no domínio do tráfego 
aéreo. Deverão também produzir documentação quanto à sua experiência no domínio da 
ATM, à sua contribuição para a execução do Plano Director, à sua contribuição financeira e 
aos potenciais conflitos de interesses. 

Financiamento: 
Sendo a primeira fase do projecto inteiramente financiada pela União Europeia e pelo 
Eurocontrol, convém precisar as modalidades de contribuição do sector privado para a 
segunda fase. A proposta da Comissão relativa à constituição da empresa comum prevê a 
participação financeira do sector privado na fase de desenvolvimento do programa 
instaurando uma cobrança eventual sobre as taxas de navegação aérea. 

Fase Anos Financiamento Actores 

Definição 2005-2007 60 milhões €: 
Eurocontrol (30 milhões €) 
Comunidade (30 milhões €) 

Eurocontrol 

Desenvolvimento 2008-2013 300 Milhões € por ano: 
Comunidade (100 milhões €) 
Eurocontrol (100 milhões €) 
Sector e outros (100 milhões €) 

Empresa 
comum 

Implantação 2014-2020 Sector Sector

(Fonte COM (2005) 0602, p.9) 

Do exposto infere-se que a adesão de empresas privadas à empresa comum pode gerar 
conflitos de interesses. Os conflitos de interesses também surgem quando um membro, 
privado ou público, da empresa comum está em posição de explorar a sua capacidade 
profissional ou oficial. Os interesses do sector público e privado diferem também 
fundamentalmente: enquanto o programa apresenta essencialmente um interesse comercial 
para o sector privado, o sector público deve assumir outros objectivos, que apresentam um 
interesse geral, e deve imperativamente agir com independência face a interesses industriais 
ou comerciais. 

Uma das missões essenciais da empresa comum consiste em preparar e executar os concursos 
públicos necessários para a fase de desenvolvimento. A fim de evitar conflitos de interesses, 
os membros da empresa comum devem estar ao abrigo dos potenciais conflitos de interesses. 
No final do processo, serão concluídos contratos específicos, definindo as modalidades de 
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fundo, técnicas e financeiras, entre a empresa comum e os seus membros. 

O papel do Eurocontrol, membro fundador da empresa comum, também é clarificado. As 
modalidades de partilha e utilização dos resultados da fase de definição devem ser definidas 
através de acordos específicos com a empresa comum. 

Implicação do Parlamento Europeu: 

O relator faz notar que a proposta não faz qualquer menção à autoridade de controlo 
orçamental, se bem que uma grande parte das actividades da empresa comum deva ser 
financiada pelo orçamento comunitário. Na medida em que empregará pessoal e será 
tributária de apoio comunitário, parece adequado que a empresa comum se conforme aos 
procedimentos orçamentais gerais, de modo a que seja possível controlar melhor as suas 
actividades e melhorar o acompanhamento das suas despesas administrativas. O Parlamento 
Europeu deve ser consultado sobre a nomeação do director executivo, sobre alterações aos 
estatutos e sobre o prolongamento eventual do financiamento da empresa comum, e deve ter 
um observador no conselho de administração. 

Dadas as numerosas e importantes missões do conselho de administração, convém 
equilibrar melhor as representações de acordo com os seguintes critérios: organismos 
públicos, organizações intergovernamentais, sector privado. O direito de voto será equilibrado 
e ponderado em função da participação financeira. 

Para a nomeação do director executivo, a Comissão, após consulta do representante do 
Parlamento Europeu, deve apresentar ao conselho de administração uma lista de três 
candidatos potenciais. O mandato, válido por cinco anos, é renovável por um período máximo 
de três anos. 

Conclusões: 

• A SESAR será a primeira empresa comum com base numa parceria público-privado
(PPP) e criará, neste sentido, um precedente. 

• SESAR e GALILEO são projectos gémeos com objectivos e retornos financeiros 
fixados a médio e longo prazo. 

• A SESAR e a legislação do Céu Único poderão garantir numerosos empregos estáveis,
e esta oportunidade é outro argumento em prol da sua realização.
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