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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ett projekt för utveckling av en ny generation av 
det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR) och om bildande av det 
gemensamma företaget SESAR
(KOM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0602)1,

– med beaktande av artikel 171 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0002/2006),

– med beaktande av artikel 51 och artikel 35 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för transport och turism (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 6

(6) Utformningsfasen kommer att följas av 
en fas då moderniseringsplanen 
genomförs i två etapper: utveckling 
(2008–2013) och installation (2014–2020).

(6) Utformningsfasen kommer att följas av 
två faser: utveckling (2008–2013) och 
installation (2014–2020).

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

Detta ändringsförslag skall ses mot bakgrund av ändringsförslaget till artikel 1.1a (ny), där 
det i motiveringen anförs argument för tre separata faser som är beroende av varandra.

Ändringsförslag 2
Skäl 6a (nytt)

(6a) Det huvudsakliga innehållet bör 
fastställas för varje enskild fas, och i 
synnerhet när det gäller utvecklingsfasen
bör eventuella rättsliga bestämmelser i det 
kommande förslaget anges.

Motivering

Detta ändringsförslag bör behandlas tillsammans med ändringsförslaget till artikel 1.1a (ny), 
vars motivering är mer utförlig.

Ändringsförslag 3
Skäl 7

[(7) Enligt artikel 15.3 i förordning 
(EG) nr 550/2004 får undervägsavgifter 
användas för att gynna ”projekt som 
stödjer specifika kategorier av luftrummets 
användare och/eller leverantörer av 
flygtrafiktjänster i syfte att förbättra den 
gemensamma infrastrukturen för 
flygtrafiktjänster, tillhandahållandet av 
flygtrafiktjänster och användningen av 
luftrummet”.]

[(7) Enligt artikel 15.3 i förordning 
(EG) nr 550/2004 får undervägsavgifter 
användas för att gynna ”projekt som 
stödjer specifika kategorier av luftrummets 
användare och/eller leverantörer av 
flygtrafiktjänster i syfte att förbättra den 
gemensamma infrastrukturen för 
flygtrafiktjänster, tillhandahållandet av 
flygtrafiktjänster och användningen av 
luftrummet”.]

Motivering

Ett offentligt-privat partnerskap förutsätter en tillförlitlig finansiering av ett gemensamt 
projekt. Medan den offentliga finansieringen är tryggad genom rådets och parlamentets 
försorg i form av budgetöverenskommelsen för perioden 2007–2013, motsätter man sig inom 
den privata sektorn undervägsavgifterna utan att än så länge ha presenterat något alternativ 
när det gäller möjliga finansieringssätt. Därför exkluderas detta skäl och motsvarande 
artiklar tills vidare i detta dokument.
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Ändringsförslag 4
Skäl 12

(12) Med tanke på det stora antal aktörer 
som kommer att vara inblandade i denna 
process och de finansiella medel och den 
tekniska expertis som kommer att krävas, 
är det nödvändigt att en juridisk person 
samordnar förvaltningen av de medel som 
avsätts för SESAR under 
genomförandefasen.

(12) Med tanke på det stora antal aktörer 
som kommer att vara inblandade i denna 
process och de finansiella medel och den 
tekniska expertis som kommer att krävas, 
är det nödvändigt att en juridisk person 
samordnar förvaltningen av de medel som 
avsätts för SESAR under utvecklingsfasen.

Motivering

Kommissionens text är tvetydig såtillvida att ’genomförande’ inte utgör en separat fas. 
Genomförande – enligt ändringsförslaget till artikel 1.1a (ny) – sker i samtliga tre faser.

Ändringsförslag 5
Skäl 13

(13) Organet, som skall ha till uppgift att 
förvalta ett offentligt forskningsprojekt av 
europeiskt intresse, bör betraktas som en 
internationell organisation enligt 
artikel 15.10 andra strecksatsen i rådets
sjätte direktiv 77/388/EEG av den 
17 maj 1977 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning rörande 
omsättningsskatter – Gemensamt system 
för mervärdeskatt: enhetlig 
beräkningsgrund, och artikel 23.1 
andra strecksatsen i rådets 
direktiv 92/12/EEG av den 
25 februari 1992 om allmänna regler för 
punktskattepliktiga varor och om innehav, 
flyttning och övervakning av sådana varor.

(13) Organet skall ha till uppgift att 
förvalta ett offentligt forskningsprojekt av 
europeiskt intresse enligt artikel 15.10 
andra strecksatsen i rådets sjätte direktiv 
77/388/EEG av den 17 maj 1977 om 
harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning rörande omsättningsskatter –
Gemensamt system för mervärdeskatt: 
enhetlig beräkningsgrund, och artikel 23.1 
andra strecksatsen i rådets
direktiv 92/12/EEG av den 
25 februari 1992 om allmänna regler för 
punktskattepliktiga varor och om innehav, 
flyttning och övervakning av sådana varor.

Motivering

Detta ändringsförslag skall ses mot bakgrund av ett annat ändringsförslag till artikel 2.2, i 
vilket argument framförs för att gemensamma företag inte nödvändigtvis bör betraktas som 
internationella organisationer.
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Ändringsförslag 6
Skäl 17

(17) Det gemensamma företagets 
huvuduppgift bör vara att organisera och 
samordna SESAR genom att sammanföra 
offentliga och privata medel med hjälp av 
tekniskt bistånd utifrån, särskilt från 
företagets medlemmar och särskilt i fråga 
om erfarenheter från Eurocontrol.

(17) Det gemensamma företagets 
huvuduppgift bör vara att organisera och 
samordna SESAR genom att sammanföra 
offentliga och privata medel med hjälp av 
tekniskt bistånd utifrån, särskilt från 
företagets medlemmar och särskilt i fråga 
om erfarenheter från Eurocontrol och 
Europeiska rymdorganisationen.

Motivering

Detta ändringsförslag är en konsekvens av ändringsförslaget till artikel 3.1 i bilagan, i vilket 
Europeiska rymdorganisationen infogas. I anslutning till det senare ändringsförslaget ges 
även en motivering.

Ändringsförslag 7
Skäl 18

(18) Företaget bör ha sitt säte i Bryssel, 
främst för att underlätta kontakterna med 
dess grundare.

(18) Företaget bör få sitt säte i enlighet 
med bestämmelserna i rådets förordning 
(EG) nr 58/2003, främst för att underlätta 
kontakterna med dess grundare.

Motivering

Detta ändringsförslag skall ses mot bakgrund av ändringsförslaget till artikel 1.3 och rådets 
förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december.

Ändringsförslag 8
Skäl 19

[(19) Undervägsavgifterna betalas av de 
som använder luftrummet. Användarna 
medfinansierar på så sätt forsknings- och 
utvecklingsarbetet kring 
flygledningstjänsten. De bör därför vara 
representerade på lämpligt sätt i företaget.]

[(19) Undervägsavgifterna betalas av de 
som använder luftrummet. Användarna 
medfinansierar på så sätt forsknings- och 
utvecklingsarbetet kring 
flygledningstjänsten. De bör därför vara 
representerade på lämpligt sätt i företaget.]

Motivering

Detta skäl exkluderas likt motsvarande artiklar tills man inom den privata sektorn presenterat 
en bindande mekanism för sin finansiering av SESAR, ett offentligt-privat partnerskap.
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Ändringsförslag 9
Skäl 20

(20) Företagets organisationsstruktur och
arbetssätt bör fastställas i företagets 
stadgar.

(20) Företagets organisationsstruktur,
arbetssätt, rutiner för undvikande av 
intressekonflikter och dess 
personaltillsättningsförfaranden bör 
fastställas i företagets stadgar.

Motivering

Två andra ändringsförslag till artikel 3.1 och artikel 6.1, den senare i bilagan, bör tas i 
beaktande.

Ändringsförslag 10
Skäl 20a (nytt)

(20a) Europaparlamentet bör ges 
observatörsstatus i styrelsen för det 
gemensamma företaget SESAR.

Motivering

Detta ändringsförslag skall ses mot bakgrund av ändringsförslaget till artikel 3.2 i bilagan, 
varigenom hänsyn tas till Europaparlamentets ståndpunkt av den 6 september 2005 (se 
betänkande A6-0212/2005 – föredragande: Barsi-Pataky – om Galileo-programmet).

Ändringsförslag 11
Skäl 21a (nytt)

(21a) Ansökningar om medlemskap som 
sker i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 1.3 i bilagan bör välkomnas.

Motivering

Detta ändringsförslag skall ses mot bakgrund av ändringsförslagen till artiklarna 5a (ny) i 
bilagan, 1.3a (ny) i bilagan, 4.1 i bilagan, 4.2 i bilagan och 5a (ny) i bilagan.
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Ändringsförslag 12
Skäl 21b (nytt)

(21b) Kommissionen bör avlägga rapport 
till Europaparlamentet och rådet vart 
tredje år om tillämpningen av denna 
förordning och, om nödvändigt, lägga 
fram ändringsförslag till denna 
förordning.

Motivering

Detta ändringsförslag skall ses mot bakgrund av ändringsförslaget till artikel 6a (ny).

Ändringsförslag 13
Artikel 1, punkt 1

1. För verkställandet av 
utvecklingsarbetet under 
genomförandefasen av projektet för 
modernisering av den europeiska 
flygledningstjänsten, nedan kallat 
SESAR, inrättas härmed ett gemensamt 
företag med namnet det gemensamma 
företaget SESAR, för perioden fram till och 
med den 31 december 2013.

1. Härmed inrättas ett gemensamt företag 
med namnet det gemensamma företaget 
SESAR, vars främsta syfte skall vara att 
leda verksamheten under 
SESAR-projektets utvecklingsfas och att 
genomföra en modernisering av den 
europeiska flygledningstjänsten – ett 
projekt som nedan kallas SESAR – för 
perioden från och med det datum då rådet 
godkänner den översiktsplan för 
flygledningstjänsten som avses i artikel 1
a till och med den andra fasens 
slutdatum.

Motivering

Med detta ändringsförslag eftersträvas en mer entydig version av kommissionens text och ett 
förtydligande av de använda begreppen och av utvecklingsfasens definition.

Ändringsförslag 14
Artikel 1, punkt 1a (ny)

1a. ”SESAR-projektet” skall omfatta tre 
faser:
a. Syftet med ’utformningsfasen’ är att 
fastställa de terminologiska möjligheterna 
och de åtgärder som skall vidtas, och även 
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att bestämma vilka prioriteringar som 
skall göras inom ramen för 
moderniseringsprogrammen och i 
samband med planeringen för det 
praktiska genomförandet. Denna fas 
inleddes i oktober 2005 och beräknas 
slutföras i december 2007, då den skall 
resultera i översiktsplanen för 
flygledningstjänsten. Översiktsplanen för 
flygledningstjänsten utarbetas av ett 
konsortium av företag under överinseende 
av Eurocontrol.
b. ’Utvecklingsfasen’ inleds den 1 januari 
2008, efter det att rådet godkänt 
översiktsplanen för flygledningstjänsten, 
på förslag av kommissionen och efter 
samråd med Europaparlamentet. 
Utvecklingsfasen slutförs 
den 31 december 2013.
c. ’Installationsfasen’ inleds 
den 1 januari 2014 och slutförs 
den 31 december 2020, och den kommer 
att omfatta storskalig produktion samt
installationen av den nya infrastrukturen 
för flygledningstjänsten. Kommissionen 
skall för Europaparlamentet och rådet 
lägga fram ett förslag som definierar:
i. övergången från utvecklingsfas till 
installationsfas,
ii. återbetalningsskyldigheterna för det 
organ som efterträder det gemensamma 
företaget SESAR och
iii. överföringen av materiella och 
immateriella tillgångar till det organ som 
efterträder det gemensamma företaget 
SESAR.

Motivering

Med tanke på behovet av bättre lagstiftning och tydlig ansvarsfördelning bör denna 
förordning definiera faserna i fråga om tidsramar och vilka mål som bör uppnås under de tre 
faserna, allt detta under beaktande av lagstiftarnas och andra berörda parters
ansvarsområden.
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Ändringsförslag 15
Artikel 1, punkt 1b (ny)

1b. Omfattningen på, ledningen och 
finansieringen av samt varaktigheten för 
det gemensamma företaget SESAR skall, 
när så är nödvändigt, bli föremål för 
rådets översyn när det gäller utvecklingen 
av projektet och översiktsplanen för 
flygledningstjänsten, detta under 
beaktande av den utvärdering som avses i 
artikel 6 och översynsklausulen i artikel 
6a (ny) i denna förordning.

Motivering

Detta ändringsförslag är en konsekvens av det arbete man utfört inom rådets arbetsgrupp, om 
än i sig en nödvändig rättslig bestämmelse att döma av erfarenheter från det gemensamma 
företaget Galileo.

Ändringsförslag 16
Artikel 1, punkt 2, inledningen

2. Företagets syfte är att främja 
moderniseringen av den europeiska 
flygledningstjänsten genom att förena 
forsknings- och utvecklingsarbetet i 
gemenskapen. Företaget skall ansvara för 
bland annat följande arbetsuppgifter:

2. Företagets syfte är att främja 
moderniseringen av den europeiska 
flygledningstjänsten genom att samordna 
och samla allt relevant forsknings- och
utvecklingsarbete. Företaget skall ansvara 
för bland annat följande arbetsuppgifter:

Motivering

Detta är en konsekvens av ändringsförslagen ovan till definitionen av utvecklingsfasen.

Ändringsförslag 17
Artikel 1, punkt 2, strecksats 1

- Att organisera och samordna 
genomförandet av SESAR i enlighet med 
Eurocontrols plan för modernisering av 
den europeiska flygledningstjänsten 
(nedan kallad planen), upprättad av 
Europeiska organisationen för säkrare 
flygtrafiktjänst (Eurocontrol), genom att 
sammanföra offentliga och privata medel.

- Att organisera och samordna 
verksamheten under SESAR-projektets 
utvecklingsfas i enlighet med 
översiktsplanen för flygledningstjänsten, 
som är ett resultat av projektets 
utformningsfas, ledd av Eurocontrol,
genom att sammanföra offentliga och 
privata medel samt förvalta dessa inom 
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ramen för en och samma struktur.

Motivering

Detta är en konsekvens av ändringsförslagen ovan till definitionen av utvecklingsfasen.

Ändringsförslag 18
Artikel 1, punkt 2, strecksats 2a (ny)

- Att trygga den nödvändiga 
finansieringen av verksamheten under 
SESAR-projektets utvecklingsfas i 
enlighet med översiktsplanen för 
flygledningstjänsten.

Motivering

Finansieringsfrågan förtjänar särskilt omnämnande.

Ändringsförslag 19
Artikel 1, punkt 2, strecksats 1a (ny)

- Att se till att aktörer inom
flygledningstjänsten inom EU är 
delaktiga när det gäller beslutsfattande 
och finansiering.

Motivering

Detta tillägg är nödvändigt med hänsyn till den viktiga funktion som flygledningstjänsten 
inom EU fyller tack vare erfarenhet och förvärvad sakkunskap.

Ändringsförslag 20
Artikel 1, punkt 3

3. Företaget skall ha sitt säte i Bryssel. 3. Företaget skall få sitt säte i enlighet med 
bestämmelserna i rådets förordning 
(EG) nr 58/2003.

Motivering

Sätet för det gemensamma företaget SESAR bör inte fastställas i denna förordning. Detta 
beslut bör fattas av Europeiska rådet i enlighet med de principer på vilka beslut om säten för 
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organ grundas (se rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002) och andra 
enheter och tjänster inom EG.

Ändringsförslag 21
Artikel 2, punkt 2

2. Företaget skall betraktas som en 
internationell organisation enligt 
bestämmelserna i artikel 15.10 
andra strecksatsen i rådets 
direktiv 77/388/EEG och artikel 23.1 
andra strecksatsen i direktiv 92/12/EEG.

utgår

Motivering

Direktiv 77/388/EEG och direktiv 92/12/EEG tillåter inte att gemensamma företag erkänns 
som internationella organisationer om de inte är helt offentliga organ. Att ett gemensamt 
företag – som involverar såväl den offentliga som den privata sektorn i sina beslutsfattande 
instanser – skulle få rätt att sluta internationella avtal skulle innebära en ny utveckling inom 
EU:s rättsordning, som aldrig förekommit tidigare i EG:s lagstiftning.

Ändringsförslag 22
Artikel 3, punkt 1

1. Företagets stadgar, som bifogas denna 
förordning, antas härmed.

1. Företagets stadgar, som bifogas denna 
förordning och därmed utgör en väsentlig 
del av denna förordning, antas härmed.

Motivering

I detta ändringsförslag framförs argument för att bilagor till en rättsakt utgör en väsentlig del 
av det lagförslag till vilket de bifogats. Ett antal domstolsbeslut understryker detta, men vi har 
inte haft några fall som rört ”gemensamma företag” än. Med anledning av detta är det viktigt 
att lyfta fram denna aspekt.

Ändringsförslag 23
Artikel 3, punkt 2

2. Stadgarna får ändras i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 5.2, särskilt i 
fråga om artiklarna 3–6 och 8 i 
stadgarna.

2. Stadgarna får ändras i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 6 a.
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Motivering

Med tanke på behovet av tydlighet och riktlinjerna om bättre lagstiftning bör ett lagförslag 
omfatta en artikel som fastställer tillvägagångssättet i samband med ändringar som av 
EG-institutionerna bedömts som nödvändiga, och som inte initieras eller verkställs av organ
inom gemensamma företag. Se även ändringsförslaget till artikel 6a (ny) i förordningen.

Ändringsförslag 24
Artikel 4, punkt 1, led a och b

[(a) med bidrag från dess medlemmar 
enligt artikel 1 i företagets stadgar,

[(a) med bidrag från dess medlemmar 
enligt artiklarna 1, 3 och 11 i företagets 
stadgar,

(b) och eventuellt med en andel av de 
avgifter på flygtrafik som avses i 
artikel 15.3 e andra strecksatsen i 
förordning (EG) nr 550/2004. Hur andelen 
skall tas ut och användas skall fastställas 
av kommissionen i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 15.4 i 
förordning (EG) nr 550/2004.]

(b) och med en andel av de avgifter på 
flygtrafik som avses i artikel 15.3 e andra 
strecksatsen i förordning (EG) nr 
550/2004. Kommissionen skall för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
ett förslag som fastställer hur andelen 
skall tas ut och användas.]

Motivering

Detta ändringsförslag står inom hakparentes, varigenom det markeras att ändringsförslaget
exkluderas tills vidare, detta på grund av att man inom den privata sektorn motsätter sig 
undervägsavgifterna. Föredraganden har ännu inte fått något alternativ presenterat för sig 
när det gäller möjliga finansieringssätt inom den privata sektorn. Ett lagförslag förespråkas 
dock eftersom ett sådant skulle fastställa den privata sektorns ekonomiska skyldigheter inom 
ramen för ett offentligt-privat partnerskap. Det är bara rimligt och önskvärt att dessa frågor 
diskuteras i Europaparlamentet och att vissa riktlinjer när det gäller offentlig-privata 
partnerskap fastställs. Därav behovet av en separat rättsakt, inte en rättsakt från 
kommissionen, godkänd genom kommittéförfarande.

Ändringsförslag 25
Artikel 4, punkt 3

3. Gemenskapens finansiering till företaget 
skall upphöra samtidigt med den period 
som anges i artikel 1.

3. Gemenskapens finansiering till företaget 
skall upphöra samtidigt med den period 
som anges i artikel 1, om inte 
Europaparlamentet och rådet fattar 
avvikande beslut baserade på förslag från 
kommissionen.
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Motivering

Möjligheten till ytterligare ekonomiska EG-bidrag bör ingå i en rättsakt. Sådana bidrag bör 
emellertid ges i enlighet med korrekt och vedertaget budgetförfarande.

Ändringsförslag 26
Artikel 5, punkt 1

1. Den kommitté för det gemensamma 
luftrummet som inrättades genom artikel 5 
i rådets direktiv 549/2004/EG, nedan 
kallad kommittén, skall regelbundet 
informeras om det gemensamma företagets
verksamhet. Därför skall kommissionen ha 
med en punkt om SESAR på dagordningen 
för kommitténs sammanträden.

1. Den kommitté för det gemensamma 
luftrummet som inrättades genom artikel 5 
i rådets direktiv 549/2004/EG, nedan 
kallad kommittén, skall regelbundet 
informeras om det gemensamma företaget
SESARs verksamhet. Därför skall 
kommissionen ha med en punkt om 
SESAR på dagordningen för kommitténs 
sammanträden.

Motivering

För tydlighetens skull.

Ändringsförslag 27
Artikel 5, punkt 2a (ny)

2a. Kommissionens ståndpunkt när det 
gäller styrelsen och dess beslutsfattande 
vad avser tekniska justeringar av 
översiktsplanen för flygledningstjänsten 
skall godkännas i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 3 i 
beslut 1999/468/EG.

Motivering

Detta ändringsförslag skall ses mot bakgrund av artikel 6a (ny) om översynsklausulen. Med 
andra ord kan kommissionen genom detta ändringsförslag anta sin ståndpunkt vad avser 
tekniska justeringar av översiktsplanen för flygledningstjänsten endast efter det rådgivande 
kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 28
Artikel 5a (ny)

Artikel 5a
Anslutning av nya medlemmar 
Kommissionen skall avge rapport till rådet 
och Europaparlamentet om anslutningen 
av nya medlemmar. Nya medlemmars 
deltagande, inklusive 
tredjelandsmedlemmars deltagande, skall 
godkännas av rådet och 
Europaparlamentet.

Motivering

Denna rättsliga bestämmelse – något modifierad när det gäller Europaparlamentets roll –
har hämtats från det gemensamma företaget Galileo (förordning (EG) nr 876/2002). Den är 
en nödvändig förutsättning för ett offentligt-privat partnerskap som det gemensamma 
företaget SESAR.

Ändringsförslag 29
Artikel 6a (ny)

Artikel 6a
Översyn
Om kommissionen bedömer, eller om 
antingen rådet eller Europaparlamentet –
genom kommittéförfarande – begär, att 
delar av denna förordning och dess 
stadgar behöver eller bör bli föremål för 
översyn eller ändringar, skall 
kommissionen lägga fram ett lämpligt 
lagförslag i enlighet med det förfarande 
som föreskrivs i EG-fördraget.

Motivering

Detta är ett viktigt ändringsförslag som syftar till att trygga Europaparlamentets 
befogenheter i samband med gemenskapslagstiftningen.
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Ändringsförslag 30
Bilaga, artikel 1, punkt 2, strecksats 3

- Andra offentliga eller privata företag och 
organ.

- Andra offentliga eller privata företag och 
organ, som har slutit minst ett avtal med 
Europeiska gemenskapen på 
luftfartsområdet.

Motivering

Mot bakgrund av att det gemensamma företaget SESAR har egenskaper som påminner om 
egenskaperna hos offentlig-privata partnerskap bör rimliga villkor kopplas till medlemskapet 
i det gemensamma företaget. Syftet med detta ändringsförslag är att infoga ett villkor, 
närmare bestämt ett avtal med EG. Hakparenteserna används eftersom det förtydligande som 
begärts ännu inte har kommit.

Ändringsförslag 31
Bilaga, artikel 1, punkt 3

3. Ansökan om medlemskap skall ställas 
till den verkställande direktören, som skall 
vidarebefordra den till styrelsen.

3. Ansökan om medlemskap skall ställas 
till den verkställande direktören, som skall 
vidarebefordra den till styrelsen.

Styrelsen beslutar om ansökan skall 
beviljas eller ej. Om ansökan beviljas skall 
den verkställande direktören förhandla om 
villkoren för medlemskapet och lägga fram 
dem för styrelsen. Villkoren kan bland 
annat gälla den nya medlemmens 
skyldighet att bidra finansiellt och dess 
representation i styrelsen.

Styrelsen har en rådgivande funktion 
inför kommissionens beslut om ansökan 
skall beviljas eller ej, och kommissionen 
skall, i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 5a, lägga fram ett 
motsvarande förslag. Om ansökan beviljas 
skall den verkställande direktören 
förhandla om villkoren för medlemskapet 
och lägga fram dem för styrelsen. 
Villkoren kan bland annat gälla den nya 
medlemmens skyldighet att bidra 
finansiellt och dess representation i 
styrelsen.

Motivering

Detta är ett nödvändigt förtydligande som härrör från artikel 5a (ny) i förordningen, en
artikel som behandlar anslutningen av nya medlemmar. Förfarandet skall beskrivas tydligt så 
att man undviker misstolkningar och skapande av prejudikat. EU-institutionerna är ansvariga 
för dessa och liknande frågor, medan de gemensamma företag som har egenskaper vilka
påminner om egenskaperna hos offentlig-privata partnerskap – likt SESAR – inte har något 
ansvar i detta sammanhang.
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Ändringsförslag 32
Bilaga, artikel 1, punkt 3a (ny)

3a. I styrelsens förslag om huruvida 
förhandlingar om anslutning får lov att 
inledas med ett offentligt eller privat 
företag eller organ, mot bakgrund av det 
avtal som avses i artikel 2, skall särskild 
hänsyn tas till följande kriterier:
- Dokumenterad sakkunskap om och 
erfarenhet från flygledningstjänsten 
och/eller produktionen av utrustning för 
flygledningstjänsten och/eller 
tillhandahållandet av tjänster inom 
densamma.
- Det bidrag som företaget eller organet 
kan förväntas ge i samband med 
genomförandet av översiktsplanen för 
flygledningstjänsten.
- Företagets respektive organets soliditet.
- Potentiella intressekonflikter.

Motivering

Detta är ett kompletterande tillägg till det nödvändiga villkor som avses i ändringsförslaget 
till artikel 1.2 strecksats 1a (ny). Det förtydligar kriterierna och förfarandet ytterligare. 
Rådets arbetsgrupp har enats om en liknande text. Detta ändringsförslag skall ses mot 
bakgrund av ändringsförslaget till artikel 5a (ny).

Ändringsförslag 33
Bilaga, artikel 3, punkt 1, led b–f

(b) en företrädare för dem som utnyttjar 
luftrummet,

(b) en företrädare för militären,

(c) en företrädare för dem som 
tillhandahåller flygtrafiktjänster,

(c) en företrädare för Europeiska 
rymdorganisationen,

(d) en företrädare för OEM-företag, (d) fem företrädare för samrådsorganet för 
industrin (industry consultation body).

(e) en företrädare för flygplatserna,
(f) en företrädare för de organ som 
företräder personalen inom 
flygledningstjänsten.
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Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att uppnå en bättre balans när det gäller styrelsens 
sammansättning, och detta sker enligt följande kriterier: offentliga organ (EG, EIB, tredje 
land och militären) bör vara representerade; mellanstatliga organisationer (Eurocontrol och 
Europeiska rymdorganisationen) som bidrar ekonomiskt och in natura bör också vara 
representerade; även den privata sektorn bör vara nöjaktigt representerad, vilket fastslås i 
artikel 6 i förordning (EG) nr 549/2004.

Ändringsförslag 34
Bilaga, artikel 3, punkt 2

2. De företrädare som anges i punkt 1 b, 
c, d, e och f skall utses av det 
samrådsorgan för industrin som har 
inrättats i enlighet med artikel 6 i 
förordning (EG) nr 549/2004.

2. Europaparlamentet skall ha 
observatörsstatus i styrelsen.

Motivering

Strykningen härrör från ändringsförslaget till artikel 3.1. Tillägget gäller dock 
Europaparlamentets roll i ett offentligt-privat partnerskaps gemensamma företag. 
Europaparlamentet bör beviljas observatörsstatus av två skäl: dels parlamentets övervakning 
av ett offentligt-privat partnerskap som skall omvandla forskningsmedel till en allmännyttig 
tjänst, dels parlamentets roll i budgetarbetet, där man är jämbördig med rådet.

Ändringsförslag 35
Bilaga, artikel 3, punkt 2a (ny)

2a. Kommissionen skall vara ordförande i 
styrelsen.

Motivering

Detta är en nödvändig bestämmelse som man enats om även inom rådet.

Ändringsförslag 36
Bilaga, artikel 4, punkt 1

1. De företrädare som anges i artikel 3.1 a 
och b har rösträtt.

1. Alla företrädare som anges i artikel 3.1
har rösträtt viktad i förhållande till 
respektive företrädares bidrag till 
finansieringen av det gemensamma 
företaget SESAR och i enlighet med 
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bestämmelserna i artikel 2.

Motivering

En ny jämviktssituation och röstviktning föreslås, som kopplas till det ekonomiska bidraget 
från varje enskild företrädare i styrelsen.

Ändringsförslag 37
Bilaga, artikel 4, punkt 2

2. Varje medlem skall ha ett röstetal som 
står i proportion till dess bidrag till 
företagets medel. Av det sammanlagda 
antalet röster skall emellertid 
gemenskapen och Eurocontrol ha minst 
30 % vardera och den företrädare som 
anges i artikel 3, punkt 1 b minst 10 %.

2. Röstviktningen och det sammanlagda 
antalet röster skall se ut som följer:

a. Gemenskapen och Eurocontrol skall ha 
minst 25 %,

b. Europeiska rymdorganisationen 5 %,
c. samrådsorganet för industrin (industry 
consultation body) 5 %,
d. EIB 5 %
e. och andra offentliga [eller privata] 
företag eller organ från tredje land resten 
av rösterna.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är tudelat: för det första klarhet när det gäller 
röstviktningen genom att nämna de parter som har rösträtt, och för det andra ett 
proportionerligt förhållande mellan bidrag och röstviktning. Hakparenteserna används 
eftersom det förtydligande som begärts ännu inte har kommit.

Ändringsförslag 38
Bilaga, artikel 4, punkt 5

5. Beslut som rör anslutning av nya 
medlemmar enligt artikel 1.2, utnämning 
av den verkställande direktören eller 
upplösning av företaget får fattas endast 
med bifall från gemenskapens företrädare 
i styrelsen.

utgår
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Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av föredragandens ändringsförslag till artikel 5a (ny) om 
anslutning av nya medlemmar.

Ändringsförslag 39
Bilaga, artikel 5, punkt 1, led b

b) bevilja medlemsansökningar, b) föreslå beviljande av
medlemsansökningar,

Motivering

Detta för att vara konsekvent med tanke på ändringsförslagen till artikel 5a (ny) och till 
artiklarna 1.3 och 4.5 i bilagan. Styrelsen ”föreslår” helt enkelt – förutsatt att villkoren 
uppfyllts – och beviljar inte. Det är EU-institutionerna som beviljar medlemsansökningar.

Ändringsförslag 40
Bilaga, artikel 5, punkt 1, led c

c) utse den verkställande direktören och 
godkänna organisationsplanen,

c) utse den verkställande direktören, i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 6.1 och 6.2 i bilagan, och godkänna 
organisationsplanen,

Motivering

Detta bör ses mot bakgrund av ändringsförslaget till artikel 6.1 och 6.2 i bilagan om 
förfarandet i samband med tillsättningen av verkställande direktör.

Ändringsförslag 41
Bilaga, artikel 5a (ny)

Artikel 5a
Undvikande av intressekonflikter

1. Medlemmar i det gemensamma 
företaget SESAR och medlemmar av 
styrelsen samt personal inom det 
gemensamma företaget SESAR skall inte 
vara delaktiga i vare sig förberedelserna, 
utvärderingen eller beviljandeförfarandet
i samband med offentliga upphandlingar
om de är ägare av eller har tecknat
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partnerskapsavtal med organ som är 
potentiella kandidater i de offentliga 
upphandlingarna eller som representerar 
sådana organ.
2. Medlemmar i det gemensamma 
företaget SESAR och medlemmar av 
styrelsen måste meddela om de privat eller 
affärsmässigt kan vinna fördelar av 
resultatet av styrelsens överläggningar 
när det gäller de olika punkterna på 
dagordningen. Detta krav gäller även 
personalen med tanke på de uppgifter den 
tilldelas.
3. På grundval av det meddelande som 
nämns i punkt 2 kan styrelsen besluta om 
att inte låta medlemmar, deltagare eller 
personal vara delaktiga i beslut eller delta 
i arbete där det finns en uppenbar risk för 
att en intressekonflikt uppstår. 
Medlemmar, deltagare och personal som 
uteslutits av detta skäl skall inte få 
tillgång till information som rör de 
områden som bedömts kunna ge upphov 
till intressekonflikter.

Motivering

Detta utgör resultatet av överläggningar mellan föredraganden och representanter för rådet 
och kommissionen om behovet av att åstadkomma ett förtydligande när det gäller 
intressekonflikter. Rådets arbetsgrupp har föreslagit texten ovan.

Ändringsförslag 42
Bilaga, artikel 6, punkt 1

1. Den verkställande direktören skall leda 
det löpande arbetet i företaget, och är dess 
företrädare i rättsligt hänseende. Han 
eller hon skall utses av styrelsen efter 
förslag från kommissionen. Den 
verkställande direktören skall vara 
oavhängig i sitt tjänsteutövande.

1. Den verkställande direktören skall på 
grundval av på meriter och dokumenterad 
förvaltnings- och ledningsförmåga samt 
relevant kompetens och erfarenhet utses 
av styrelsen från en lista – sammanställd 
av kommissionen – om minst tre 
kandidater, efter det att 
Europaparlamentets företrädare hörts i 
frågan. Styrelsen skall fatta sitt beslut 
med tre fjärdedels majoritet.
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2. Ämbetsperioden för den verkställande 
direktören skall vara på fem år. Efter det 
att Europaparlamentets företrädare hörts 
i frågan och man gjort en utvärdering kan 
ämbetsperioden på förslag av 
kommissionen förlängas högst en gång 
och då med upp till tre år.

Motivering

Dessa två rättsliga bestämmelser har hämtats från Europaparlamentets Gargani-betänkande 
(A6-0355/2005) av den 13 december 2005, som ännu inte är färdigbehandlat av rådet.
Kommissionens förslag och ovan nämnda betänkande rör ämbetsperioden för den 
verkställande direktören för Europeiska tillsynsmyndigheten för GNSS. Det är därmed bara 
rimligt att samma rättsliga förfarande tillämpas när det gäller den verkställande direktören 
för det gemensamma företaget SESAR.

Ändringsförslag 43
Bilaga, artikel 8, stycke 1

I syfte att fullgöra de arbetsuppgifter som 
fastställs i artikel 1 i förordningen skall 
företaget träffa ett avtal med Eurocontrol 
om följande:

1. I syfte att fullgöra de arbetsuppgifter 
som fastställs i artikel 1 i förordningen 
skall företaget träffa särskilda avtal med 
sina medlemmar.

Motivering

Med hänvisning till det bakomliggande resonemanget i ändringsförslaget till artikel 3 bör 
samtliga medlemmar i det gemensamma företaget träffa avtal.

Ändringsförslag 44
Bilaga, artikel 8, led a och b

a) Eurocontrol skall tillhandahålla företaget 
resultaten från utformningsfasen.

1a. Eurocontrols roll och bidrag skall 
fastställas i ett avtal med det 
gemensamma företaget SESAR. I detta 
avtal skall:

b) Eurocontrol skall få ansvaret för 
följande arbetsuppgifter – som följer av 
genomförandet av planen – och de medel 
som avsatts för dem:

a) formerna bestämmas för 
tillhandahållandet av utformningsfasens 
resultat till det gemensamma företaget och 
för användningen av dessa resultat,
b) Eurocontrols arbetsuppgifter och 
ansvarsområden definieras med tanke på 
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genomförandet av översiktsplanen för 
flygledningtjänsten; till dessa hör:

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att klargöra Eurocontrols roll och ansvarsområden under 
’utvecklingsfasen’, och det bör behandlas tillsammans med ändringsförslaget till artikel 8.1 i 
bilagan.

Ändringsförslag 45
Bilaga, artikel 8, punkt 1b (ny)

1b. Särskilda avtal skall även träffas med:
a) Europeiska rymdorganisationen och
b) samrådsorganet för industrin (industry 
consultation body).
Förslag till avtal kommer att översändas
till rådet och Europaparlamentet för 
kännedom.

Motivering

Detta ändringsförslag är en nödvändig följd av de föregående ändringsförslagen till artikel 3 
och artikel 8.1. Översändandet av förslagen till avtal till rådet och parlamentet utgör
dessutom en korrekt tillämpning av det reviderade rådsbeslutet om kommittéförfarande.

Ändringsförslag 46
Bilaga, artikel 11, punkt 1

[1. Företaget skall finansieras med bidrag 
från dess medlemmar och eventuellt med 
en andel av de avgifter på flygtrafik som 
avses i artikel 15.3 e andra strecksatsen i 
förordning (EG) nr 550/2004.]

[1. Företaget skall finansieras med bidrag 
från dess medlemmar och med en andel av 
de avgifter på flygtrafik som avses i artikel 
15.3 e andra strecksatsen i förordning (EG) 
nr 550/2004.]

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget till artikel 4 i förordningen och det 
exkluderas tills vidare.
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Ändringsförslag 47
Bilaga, artikel 11, punkt 3, stycke 1

3. Medlemmar enligt artikel 1.2 andra och 
tredje strecksatsen skall åta sig att senast 
ett år efter det att dess ansökan om 
medlemskap i företaget beviljades göra en 
första inbetalning på minst 
10 miljoner euro. För medlemmar som 
ansluter sig till företaget senast 12 
månader efter företagets grundande skall 
beloppet vara 5 miljoner euro.

3. Medlemmar enligt artikel 1.2 andra och 
tredje strecksatsen skall åta sig att senast 
ett år efter det att dess ansökan om 
medlemskap i företaget beviljades göra en 
första inbetalning på minst 
10 miljoner euro.

Motivering

Denna fördelaktiga klausul är diskriminerande med hänsyn till de resterande medlemmar 
som anges i artikel 1.1 om det gemensamma företagets grundare.

Ändringsförslag 48
Bilaga, artikel 11, punkt 5

5. Bidrag kan betalas i natura. 
Naturabidraget och dess nytta för 
företagets verksamhet skall värderas.

5. Bidrag kan betalas i natura, vilket skall 
anges i de avtal som avses i artikel 8 i 
bilagan. Naturabidraget och dess nytta för 
företagets verksamhet skall värderas.

Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget till artikel 8.1a (ny).

Ändringsförslag 49
Bilaga, artikel 11, punkt 6

6. I fråga om den andel av de avgifter på 
flygtrafik som avses i punkt 1 skall 
styrelsen föreslå kommissionen storlek 
och beräkningsgrund.

utgår

Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget till artikel 4 i förordningen.
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Ändringsförslag 50
Bilaga, artikel 17

Företaget skall vara ägare till alla 
materiella och immateriella tillgångar som 
skapas för eller överlåts till företaget för 
SESARs genomförandefas.

Företaget skall vara ägare till alla 
materiella och immateriella tillgångar som 
skapas av det gemensamma företaget 
SESAR eller överlåts till företaget för 
SESARs utvecklingsfas i enlighet med de 
medlemsavtal som träffats av det 
gemensamma företaget SESAR. Företaget 
kan bevilja tillgång till den kunskap som 
projektet genererat, i synnerhet för dess 
medlemmar och Europeiska unionens 
medlemsstater och/eller Eurocontrol om 
det rör sig om deras egna – och samtidigt 
icke-kommersiella – syften.

Motivering

Detta är ett viktigt ändringsförslag som bör föranleda noggranna överväganden eftersom 
ändringsförslaget i fråga omfattar de rättsliga bestämmelser som rör äganderätt. Rådets 
arbetsgrupp har lagt ett liknande förslag.
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MOTIVERING

Bakgrund

Lagstiftningen om det gemensamma europeiska luftrummet från 2004 utgör den 
institutionella och rättsliga grunden för en enhetlig och driftskompatibel flygledningstjänst.

Vi befinner oss nu i genomförandefasen av det gemensamma luftrummet, och det är angeläget 
att ta itu med utvecklingen av den teknik som erfordras.

I detta syfte har kommissionen satt igång projektet för modernisering av den europeiska 
flygledningstjänsten (SESAR) i samarbete med Europeiska organisationen för säkrare 
flygtrafiktjänst (Eurocontrol) och i princip med ekonomiskt stöd från den privata sektorn. 
Detta projekt utgör ett offentligt-privat partnerskap med ekonomiskt stöd från tre parter.

Syftet med SESAR är att bilda ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av 
det europeiska systemet för flygledningstjänster.

Varför behövs SESAR?

Prognoser visar att flygtrafiken kommer att fördubblas eller till och med att tredubblas fram 
till 2025. Luftfarten bidrar med runt 220 miljarder euro till Europas BNP och sysselsätter 
3,1 miljoner.

Flaskhalsarna inom luftfarten, framför allt inom flygledningstjänsten, är ofrånkomliga. Detta 
understryks ytterligare av att de nuvarande tekniska lösningarna har tjugo år på nacken eller 
mer. I en tid med satellitkommunikation, Galileo och höghastighetsnät kommunicerar piloter 
och flygledare fortfarande via radio.

Det nuvarande systemet fungerar och säkerheten kan garanteras inom flygledningstjänsten,
men det är uppenbart att gränsen snart är nådd. Infrastrukturen inom flygledningstjänsten är 
uppsplittrad och endast delvis driftskompatibel och kommer inte att kunna svara upp mot 
utmaningarna under kommande år, som ökad säkerhet, ökad trafik, energieffektivitet och 
ökade miljökrav. Behovet av innovation är överhängande.

SESAR utgör den tekniska delen av det europeiska gemensamma luftrummet och skall

• anpassa flygledningstjänsten till ny teknik,
• sörja för säkra och punktliga flygningar,
• organisera flygtrafiktjänsterna,
• fastställa roller och ansvarsområden för tillsynsmyndigheter och tjänsteleverantörer.
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I dag gäller det att utnyttja navigationssystemen genom en automatiserad styrning av 
flygvägar i realtid. Föredraganden vill emellertid sträcka sig längre och framhåller att det är 
nödvändigt att de två systemen SESAR och Galileo görs kompatibla.

Förutom betydelsen för säkerheten kommer miljöeffekterna också att bli avsevärda. 
Kommissionen uppskattar att utsläppen av växthusgaser kommer att minska med 4–6 % per 
flygning.

Innehållet i SESAR

Den nya generationens trafikledningssystem kommer att omfatta komplexa förbindelser
mellan mark och luft samt automatiserad utrustning för flygledare och piloter. Då luftfarten 
till sin natur är internationell kan systemet inte införas utan synkronisering. Med 60 olika 
flygledningssystem på marken och omkring 5 000 flygplan kommer SESAR att vara den
lagstiftning som behövs för att EU, med hjälp av lagstiftningen för det gemensamma 
luftrummet, effektivt skall kunna synkronisera införandet av den nya tekniken. Det skall
understrykas att SESAR tillför ett gemenskapsmervärde eftersom ingen medlemsstat kan 
utarbeta ett liknande system på egen hand.

Det gemensamma företaget SESAR utgör det hittills första europeiska offentligt-privata 
partnerskapet där Europeiska unionen deltar.

Projektet är indelat i tre faser.

Under utformningsfasen som inleddes 2005 och kommer att pågå till 2007, fastläggs
översiktsplanen för flygledningstjänsten, dvs. den teknik som skall utvecklas och 
organisationssätt. Kostnaderna på 60 miljoner euro täcks av EU-medel och av Eurocontrol
(50/50).

Under utvecklingsfasen (2008–2013) utvecklar man den grundläggande tekniken och viktiga 
funktionella inslag. Kostnaderna uppskattas till 300 miljoner euro per år (1/3 EU-medel, 
1/3 Eurocontrol och 1/3 privata sektorn).

Under installationsfasen (2014–2020), som enligt kommissionens meddelande skall 
finansieras av den privata sektorn, installeras systemen i stor skala i Europa och i associerade 
länder.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden vill erinra om att det är av avgörande betydelse för programmet att denna 
tidsplan respekteras. 

I USA arbetar man också på den nya generationens flygledningssystem. Med tanke på den 
europeiska konkurrenskraften är det viktigt att bibehålla Europas tekniska försprång.

I kommissionens förslag att bilda det gemensamma företaget SESAR saknas dock några 
viktiga aspekter såsom en utförligare beskrivning av faserna, garantier för den privata 
sektorns finansiella deltagande, immateriella rättigheter, eventuella intressekonflikter, 
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stadgarna för det gemensamma företaget och översynen av dessa, anslutningen av nya 
medlemmar, rösträtt inom styrelsen och slutligen Europaparlamentets delaktighet.

Föredraganden anser att det är nödvändigt med förtydliganden i fråga om de tre faserna. 
Ändringsförslagen definierar tydligt de tre olika faserna i SESAR och begränsar det 
gemensamma företaget till den andra fasen. Kommissionen bör lägga fram ett lagförslag 
gällande den tredje fasen.

Föredraganden understryker också att det är viktigt med en översynsklausul när det gäller det 
gemensamma företagets syfte, hur det skall styras och hur länge det skall bestå. Mot bakgrund 
av problemen vid startandet av Galileo är det viktigt att se till att liknande problem inte 
uppstår igen.

När det gäller nya medlemmars anslutning till det gemensamma företaget begär 
föredraganden parlamentets och rådets godkännande. Med tanke på att det gemensamma 
företaget är ett offentligt-privat partnerskap är det också viktigt att fastställa särskilda 
anslutningsvillkor. Det måste säkerställas att nya medlemmar redan tidigare slutit avtal med 
EU på luftfartsområdet. De skall också visa på dokumenterad erfarenhet av flygledningstjänst, 
hur de bidragit till genomförandet av översiktsplanen, hur mycket de bidrar med ekonomiskt 
och tänkbara intressekonflikter.

Finansiering

Då den första fasen i projektet finansieras helt av EU och Eurocontrol, bör villkoren kring den 
privata sektorns bidrag under den andra fasen tydligt anges. I kommissionens förslag om
bildandet av ett gemensamt företag bidrar den privata sektorn ekonomiskt under 
utvecklingsfasen, eventuellt genom del av avgifter på flygtrafik.

Fas År Finansiering Aktör

Utformning 2005–2007
60 milj. euro:
Eurocontrol (30 milj.)
EU (30 milj.)

Eurocontrol

Utveckling 2008–2013

300 milj. euro/år:
EU (100 milj.) 
Eurocontrol (100 milj.) 
Luftfartssektorn och andra aktörer 
(100 milj.)

Det gemen-
samma 
företaget

Installation 2014–2020 Luftfartssektorn Luftfarts-
sektorn

(Källa KOM(2005)0602, s.9)

Av ovanstående framgår att intressekonflikter kan uppstå om privata företag blir medlemmar 
i det gemensamma företaget. Intressekonflikter uppstår också då en medlem av det 
gemensamma företaget, privat eller offentlig, har möjlighet att utnyttja sin yrkesmässiga eller 
offentliga ställning. Den offentliga och den privata sektorns intressen skiljer sig också på ett 
grundläggande sätt. Medan den privata sektorn i huvudsak har kommersiella intressen av 
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programmet måste den offentliga sektorn ha andra målsättningar, som är av allmänhetens
intresse, och absolut agera oberoende av industriella och kommersiella intressen.

En av det gemensamma företagets viktigaste uppgifter är att förbereda och genomföra de 
upphandlingar som krävs under utvecklingsfasen. För att undvika intressekonflikter bör 
medlemmarna i det gemensamma företaget skyddas mot tänkbara intressekonflikter. I slutet 
av förfarandet skall särskilda avtal som avser viktiga tekniska och ekonomiska villkor 
upprättas mellan det gemensamma företaget och dess delägare.

Eurocontrols roll som grundare av det gemensamma företaget skall också klargöras. Särskilda 
avtal med det gemensamma företaget skall fastställa villkoren för tillhandahållandet och 
användningen av uppnådda resultat under utvecklingsfasen.

Europaparlamentets deltagande

Föredraganden vill påtala att det ingenstans i förslaget står något om budgetkontroll, trots att 
en stor del av det gemensamma företagets verksamhet skall finansieras genom
gemenskapsbudgeten. Eftersom det gemensamma företaget kommer att anställa personal och 
motta gemenskapsstöd vore det rimligt att företaget underställs allmänna budgetförfaranden 
så att utgifterna för verksamhet och administration i större utsträckning kan granskas. 
Europaparlamentet bör rådfrågas om vem som skall utnämnas till verkställande direktör, om 
stadgeändringar, om eventuell förlängning av finansieringen av det gemensamma företaget 
och en observatör från Europaparlamentet bör sitta i styrelsen.

Med tanke på styrelsens många viktiga uppgifter bör ledamöterna i styrelsen företräda olika 
parter såsom offentliga organ, mellanstatliga organisationer och den privata sektorn. Rösträtt 
skall vara viktad i förhållande till hur mycket man bidrar med ekonomiskt.

När det gäller utnämningen av verkställande direktör skall kommissionen efter samråd med 
Europaparlamentets representant presentera en lista med tre tänkbara kandidater för styrelsen. 
Förordnandet skall gälla i fem år och kunna förlängas i maximalt tre år.

Slutsatser

• SESAR är det första gemensamma företaget som bygger på ett offentligt-privat 
partnerskap och kommer på så sätt att vara en föregångare.

• SESAR och Galileo är tvillingprojekt med mål och lönsamhetsplaner som fastställts på 
medellång och lång sikt.

• SESAR och lagstiftningen om det gemensamma europeiska luftrummet kommer att 
garantera många fasta tjänster och detta är ytterligare ett skäl som talar för att projektet
bör genomföras.


