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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣΗΣ
H κοινή επιχείρηση του ερευνητικού προγράμματος για τη διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (SESAR) (η «κοινή επιχείρηση SESAR»), 
σύμπραξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που συστάθηκε το 20071, είναι το 
εκτελεστικό όργανο του τεχνολογικού σκέλους της πρωτοβουλίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Ουρανό (ΕΕΟ) και εν προκειμένω αρμόδιο για την αναπτυξιακή φάση του προγράμματος 
SESAR, είναι δηλαδή ο «θεματοφύλακας» και ο εκτελεστής του ευρωπαϊκού γενικού 
προγράμματος της εναέριας κυκλοφορίας (γενικό πρόγραμμα ATM)2. 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου (κανονισμός για την ΚΕS») ορίζει ότι η 
κοινή επιχείρηση SESAR θα παύσει να υφίσταται στις 31 Δεκεμβρίου 2016, διότι η ενωσιακή 
χρηματοδότηση της αναπτυξιακής φάσης της κοινής επιχείρησης περιορίζεται στην περίοδο 
που καλύπτεται από τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013 της Ένωσης. Ο κανονισμός 
προβλέπει ήδη ότι το Συμβούλιο μπορεί να αναθεωρήσει το αντικείμενο, τη διοίκηση, τη 
χρηματοδότηση και τη διάρκεια της κοινής επιχείρησης ανάλογα με την πρόοδο που 
σημειώνεται κατά την αναπτυξιακή φάση. Επειδή είναι αναγκαίο να συνεχιστεί πέραν του 
2016 η έρευνα και η καινοτομία στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ) και, 
ειδικότερα, η συντονισμένη προσέγγιση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της 
ATM στο πλαίσιο του ΕΕΟ, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι επιδόσεων που έχουν καθορισθεί, 
στόχος της παρούσας νομοθετικής πρότασης είναι να παραταθεί η διάρκεια της κοινής 
επιχείρησης πέραν του 2016. Η πολυετής χρηματοδότηση των νέων δραστηριοτήτων που 
αναδεικνύονται στο γενικό πρόγραμμα ATM από το 2014 έως το 2020 στο πλαίσιο του νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης3 εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020»4. 

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
2.1. Πλαίσιο
Το νομοθετικό πλαίσιο για τον ΕΕΟ αποτελείται από τέσσερις βασικούς κανονισμούς5. Οι 
τέσσερις κανονισμοί που εκδόθηκαν το 2004 (δέσμη ΕΕΟ Ι) έχουν αναθεωρηθεί και 
επεκτάθηκαν το 2009 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1070/20096, με σκοπό την αύξηση των 
συνολικών επιδόσεων του συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη 
(δέσμη ΕΕΟ ΙΙ).
Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει επίσης περισσότερους από 20 εκτελεστικούς κανόνες και 
προδιαγραφές της Ένωσης («τεχνικά πρότυπα») που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, αρχής γενομένης από το 2005, με σκοπό να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα 
τεχνολογιών και συστημάτων.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) 219/2007 του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 171 (πλέον άρθρο 187 της ΣΛΕΕ) 

της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
2 SESAR, Ο χάρτης πορείας για τη βιώσιμη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας — ευρωπαϊκό γενικό 

σχέδιο ATM (2η έκδοση), Οκτώβριος 2012.
3 Προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020, COM(2011)500 και COM(2011)398, αμφότερα με 

ημερομηνία 29.6.2011.
4 Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος εκτέλεσης του 

«Ορίζων 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020), COM(2011) 811 τελικό.
5 Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 549/2004, αριθ. 550/2004, αριθ. 551/2004 και αριθ. 552/2004 του Συμβουλίου, 

της 10.3.2004, ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1).
6 ΕΕ L 300 της 14.11.2009 σ. 34.
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Στο επίκεντρο του ΕΕΟ είναι οι επιδόσεις που θα επιτευχθούν με θεσμικές αλλαγές και με το 
ρυθμιστικό πλαίσιο, περιλαμβάνεται όμως και ένα μείζον τεχνολογικό σκέλος, το πρόγραμμα 
SESAR. 

Το γενικό πρόγραμμα ATM είναι ο συμφωνημένος χάρτης πορείας που συνδέει 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας ATM με τα σενάρια εγκατάστασης, συμβάλλοντας 
στην επίτευξη των στόχων επιδόσεων του ΕΕΟ με εκσυγχρονισμό των τεχνολογιών και των 
διαδικασιών ATM. 

Ο συντονισμός της ανάπτυξης και με την εγκατάσταση και η αλληλεπίδρασή τους είναι 
αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος SESAR και την πλήρη 
υλοποίηση του ΕΕΟ. 

2.2. Τρέχουσες δραστηριότητες
Η κοινή επιχείρηση SESAR είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και τη διαχείριση των 
δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας (R&I) του προγράμματος SESAR σύμφωνα με το 
γενικό πρόγραμμα ATM. Είναι επίσης αρμόδια για την εκτέλεση και τη συντήρηση του 
γενικού προγράμματος ATM. Στην πλέον πρόσφατη έκδοση του γενικού προγράμματος 
ATM που εγκρίθηκε το 2012, προσδιορίζονται οι «βασικές επιχειρησιακές αλλαγές» που 
πρέπει να εφαρμοστούν σε τρία κύρια στάδια που θα οδηγήσουν στην πλήρη ανάπτυξη της
νέας ιδέας σχεδιασμού SESAR μέχρι το 2030:
– Το 1ο στάδιο — πτητικές λειτουργίες βάσει χρόνου — επικεντρώνεται στην 

αποδέσμευση της λανθάνουσας χωρητικότητας, με βελτίωση ιδίως της ανταλλαγής 
πληροφοριών για να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα δικτύου. 

– Στο 2ο στάδιο — πτητικές λειτουργίες βάσει διαδρομής — αναπτύσσονται η 
διαχείριση πληροφοριών σε επίπεδο συστήματος (SWIM) και οι αρχικές ιδέες 
σχεδιασμού για τη διαχείριση των διαδρομών ώστε να αυξηθεί η απόδοση. 

– Στο 3ο στάδιο — βελτιώσεις βάσει επιδόσεων — καθιερώνεται πλήρης και 
ολοκληρωμένη διαχείριση των διαδρομών με νέους τρόπους διαχωρισμού, ώστε να 
επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος πολιτικός στόχος του ΕΕΟ.

Το συμφωνημένο τρέχον πρόγραμμα εργασιών της κοινής επιχείρησης SESAR καλύπτει το 
1ο στάδιο και, με βάση τον βαθμό ωριμότητας της τεχνολογίας και των πτητικών 
λειτουργιών, μεγάλο μέρος του 2ου σταδίου του γενικού προγράμματος ATM. Εν 
προκειμένω, οι εκθέσεις προόδου της κοινής επιχείρησης SESAR επιβεβαιώνουν ότι τα 
αποτελέσματα του 1ου σταδίου και περίπου το 70% έως 80% των αποτελεσμάτων του 2ου 
σταδίου αναμένεται να παραδοθούν έως τα τέλη του 2016. Επιπλέον, μολονότι το τρέχον 
πρόγραμμα εργασιών της κοινής επιχείρησης SESAR καλύπτει ευρέως τον πλήρη κύκλο R & 
I, εστιάζεται κυρίως στις εξελίξεις σε προβιομηχανικό επίπεδο. 

2.3. Αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης SESAR
Τον Δεκέμβριο του 2011, η Επιτροπή δήλωσε την πρόθεσή της να διενεργήσει τις αναγκαίες 
αξιολογήσεις και διαβουλεύσεις προκειμένου να παραταθούν οι εργασίες της κοινής 
επιχείρησης SESAR πέραν του 20167. 

Στις αξιολογήσεις και διαβουλεύσεις που ακολούθησαν εξετάσθηκε επίσης εάν είναι 
αναγκαία η ουσιαστικότερη αναθεώρηση του κανονισμού για την κοινή επιχείρηση SESAR, 
π.χ. για να επεκταθεί το πεδίο των δραστηριοτήτων της και, ενδεχομένως, να τροποποιηθεί ο 
τρόπος διοίκησής της. 

                                               
7 Μηχανισμοί διοίκησης και παροχής κινήτρων για την εγκατάσταση του SESAR, του τεχνολογικού 

σκέλους της πρωτοβουλίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό COM (2011) 923 τελικό.
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Από την ενδιάμεση αξιολόγηση8 της κοινής επιχείρησης SESAR αποδείχθηκε ότι η κοινή 
επιχείρηση SESAR λειτούργησε καλά, τόσο ως προς τη σύσταση και την οργανωτική δομή 
της, όσο και ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατέθηκαν, δηλαδή τον 
συντονισμό και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων Ε&Α για την επίτευξη των στόχων του 
SESAR.

Η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της κοινής επιχείρησης SESAR έχει επιβεβαιωθεί 
επίσης από τις εκθέσεις των ετήσιων λογαριασμών9. 

Από τις διάφορες διαβουλεύσεις, μεταξύ των οποίων και δημόσια διαβούλευση που 
διεξήγαγε η Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (ΓΔ MOVE) της Επιτροπής, 
προκύπτει η ομόφωνη υποστήριξη της παράτασης της θητείας της κοινής επιχείρησης 
SESAR. Η διαδικασία διαβούλευσης και οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας της κοινής 
επιχείρησης SESAR δείχνουν, επίσης, ότι φέρει σε πέρας τις δραστηριότητές της και παράγει 
αποτελέσματα σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα ATM. 

Το τρέχον αντικείμενο της κοινής επιχείρησης SESAR της επιτρέπει να καλύπτει όλες τις 
δραστηριότητες Ε&Α στην Ένωση που αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό της ATM στην 
Ευρώπη. Η κοινή επιχείρηση SESAR διεξάγει δραστηριότητες που αφορούν όλο τον κύκλο 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) της ATM, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η μακρόπνοη 
έρευνα ATM. Από τις διαβουλεύσεις επιβεβαιώθηκε ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει το 
αντικείμενο της κοινής επιχείρησης SESAR, αν και ίσως χρειαστεί να αναπροσαρμοστεί σε 
κάποιο βαθμό η εστίαση των δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο του αντικειμένου της. 
Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ κάθε φάσης του κύκλου 
καινοτομίας ATM, διότι είναι αλληλεξαρτώμενες. Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει λόγος να 
αλλάξει το αντικείμενο της κοινής επιχείρησης SESAR.

Όσον αφορά τη διαδικασία προσχώρησης στην κοινή επιχείρηση SESAR και τη διοίκησή 
της, δεν στοιχειοθετείται η ανάγκη μεταβολής της. Οι διαδικασίες αυτές είναι αρκετά 
ανοικτές και διαφανείς, ώστε να επιτρέπονται τυχόν προσαρμογές που ενδέχεται να 
αποδειχθούν αναγκαίες στην παραταθείσα θητεία της κοινής επιχείρησης SESAR.

Στην τρέχουσα διαχείρισή της έχει ήδη ληφθεί υπόψη η μεγαλύτερη επικέντρωση στην 
επίτευξη αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων, τα οποία πρόκειται να αναπτυχθούν περαιτέρω 
κατά τα επόμενα δύο έτη.

2.4. Το επόμενο στάδιο
Για την εγκατάσταση της ιδέας σχεδιασμού του SESAR απαιτούνται ακόμη συντονισμένες 
δραστηριότητες ανάπτυξης και επικύρωσης για να ολοκληρωθεί το στάδιο 2 και η πλήρης 
πραγμάτωση του σταδίου 3 του γενικού προγράμματος ATM.
Επίσης, τώρα που πρόκειται να αρχίσει πλέον η διαδικασία εγκατάστασης, θα μπορούσε να 
επανεξετασθεί το ισοζύγιο των πόρων που διατίθενται για τις διάφορες φάσεις του κύκλου 
R&I, ώστε να συνεχισθεί η εισροή καινοτόμων ιδεών. Συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να 
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για προπαρασκευαστική έρευνα. Τώρα θα 
καταρτισθούν μεγάλης κλίμακας δραστηριότητες επίδειξης με έμφαση στα οφέλη των 
επιδόσεων, τη διεξαγωγή ενοποιημένων και συντονισμένων δραστηριοτήτων και την 
προηγμένη επικύρωση και την επίδειξη δραστηριοτήτων που αποδεικνύουν ότι είναι ώριμη η 
εγκατάσταση και η επιχειρησιακή ή/και τεχνολογική μετάβαση.

                                               
8 Ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης SESAR (TREN/Α2/143-2007), τελική έκθεση, 2010.
9 Έκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2010

(2011/C 368/05) (όλες οι προηγούμενες εκθέσεις είναι θετικές). Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΕΕ 
C 368, σ. 32.
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Επειδή ένα μελλοντικό πρόγραμμα που θα αρχίσει το 2014 και θα λειτουργεί επί μία δεκαετία 
δεν είναι δυνατόν να παγιωθεί εξαρχής, θα χρειασθεί να ληφθούν μέτρα ώστε τα ελπιδοφόρα 
αποτελέσματα της προπαρασκευαστικής έρευνας να είναι δυνατόν να μετεξελιχθούν σε 
εφαρμοσμένη έρευνα, ανάπτυξη και προετοιμασία της εγκατάστασης και να επιτρέψουν 
συνεπώς την εξέλιξη των θεμάτων που συμβάλλουν στην υλοποίηση του ΕΕΟ.

Η κοινή επιχείρηση SESAR θα καταρτίσει το πολυετές πρόγραμμα εργασιών της για να 
ολοκληρώσει το 2ο στάδιο και να πραγματευθεί το 3ο στάδιο του γενικού προγράμματος 
ATM με βάση τις προδιαγραφές που ορίζονται στα καταστατικά που επισυνάπτονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 (άρθρο 16) και θα το υποβάλει προς έγκριση στο διοικητικό 
της συμβούλιο (άρθρο 5). 

3. ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Πραγματοποιήθηκε εκ των προτέρων αξιολόγηση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα 
πρόταση (έγγραφο SEC(2013)xxx). Η αξιολόγηση επιβεβαιώνει τη σκοπιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα ενδεχόμενης παράτασης της θητείας της κοινής επιχείρησης SESAR 
βάσει του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για να επιτευχθούν οι στόχοι επιδόσεων 
του ΕΕΟ.

4. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Νομική βάση της πρότασης είναι το άρθρο 187 της ΣΛΕΕ, πρώην άρθρο 171 της Συνθήκης 
ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο χρησίμευσε ως βάση για τον κανονισμό 
219/2007.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει να εγγραφεί πολυετές κονδύλιο στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020, η οποία συμπίπτει με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σύμφωνα 
με τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής του Ιουνίου 2011, «Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 
2020» και την τρέχουσα πρακτική, το ποσό πρέπει να ληφθεί από το κονδύλιο του 
προϋπολογισμού «Δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών που θα αξιοποιεί 
αποδοτικά τους πόρους, φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλές και αδιάλειπτο». Επομένως, η 
Επιτροπή προτείνει την εγγραφή ποσού ύψους 600 εκατ. ευρώ10 (συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής των χωρών ΕΖΕΣ) για την περίοδο αναφοράς. Το ποσό αυτό είναι ενδεικτικό, 
διότι εξαρτάται από τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 και από τις διαπραγματεύσεις με ιδιώτες εταίρους. Οι 
δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης SESAR καλύπτουν το γενικό πρόγραμμα ATM. Με 
βάση το επίπεδο ωριμότητας, το τρέχον πρόγραμμα εστιάζεται στην υλοποίηση του 1ου 
σταδίου — πτητικές λειτουργίες βάσει χρόνου — και σε μεγάλο βαθμό του 2ου σταδίου —
πτητικές λειτουργίες βάσει διαδρομής — του γενικού προγράμματος ATM. Οι 
δραστηριότητες που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2014-2020 καλύπτουν το υψηλότερο επίπεδο ωριμότητας του 2ου σταδίου, για 
τις οποίες η τεχνολογία και οι δραστηριότητες αναμένεται να είναι διαθέσιμες έως το 2016 
και το πλήρες αντικείμενο του 3ου σταδίου — πτητικές λειτουργίες βάσει επιδόσεων — του 
γενικού προγράμματος ATM. Το πρόγραμμα εργασιών της κοινής επιχείρησης SESAR που 
                                               
10 Ενδεικτικό ποσό σε τρέχουσες τιμές. Το ύψος του ποσού θα εξαρτηθεί από το τελικό ποσό που θα 

συμφωνηθεί για τη ΓΔ MOVE για το θέμα «Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές», το 
οποίο θα εγκριθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στην τελική έκδοση του νομοθετικού 
δημοσιονομικού δελτίου.
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χρηματοδοτούνται με βάση τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης για την περίοδο 
2007-2013 είναι σε εξέλιξη και οι δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης SESAR 
αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 31.12.16, ενώ οι νέες δραστηριότητες θα αρχίσουν 
προοδευτικά από το 2014. Αυτό θα επιτρέψει στα σημερινά μέλη που επιθυμούν να 
εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στο έργο SESAR και να διατηρήσουν το αναγκαίο επίπεδο 
πόρων για το νέο πρόγραμμα εργασιών που θα αρχίσει το 2014 χωρίς να διακόψουν τις 
δραστηριότητές τους. Περαιτέρω στοιχεία δίδονται στο συνημμένο δημοσιονομικό δελτίο και 
στην εκ των προτέρων αξιολόγηση. Τα ετήσια ποσά θα εγκριθούν από την αρμόδια επί του 
προϋπολογισμού αρχή σύμφωνα με τη διαδικασία προϋπολογισμού.

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Προκειμένου να επεκταθεί η διάρκεια της θητείας της κοινής επιχείρησης SESAR, είναι 
αναγκαία η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 219/2007, ως εξής:
(1) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 τροποποιείται για να παραταθεί η διάρκεια της θητείας 

της κοινής επιχείρησης SESAR έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Επειδή το γενικό 
πρόγραμμα ATM έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο, δεν χρειάζεται πλέον η σχετική 
αναφορά.

(2) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 3 απαλείφεται, διότι το γενικό πρόγραμμα ATM έχει 
κοινοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

(3) Στο άρθρο 1 παράγραφος 5, το πέμπτο εδάφιο τροποποιείται ώστε να χορηγηθεί 
στην κοινή επιχείρηση SESAR το δικαίωμα να χορηγεί επιχορηγήσεις στα μέλη της 
και άλλους συμμετέχοντες, με βάση τους κανόνες συμμετοχής στο πρόγραμμα-
πλαίσιο «Ορίζων 2020».

(4) Στο άρθρο 2α, η παράγραφος 5 αναπροσαρμόζεται και αφαιρείται ο περιορισμός των 
8 ετών για τις συμβάσεις απασχόλησης έκτακτων και συμβασιούχων υπαλλήλων που 
θα μπορούσε να δυσχεράνει τη συνέχεια της απασχόλησης πεπειραμένου 
προσωπικού σε έναν φορέα περιορισμένης διάρκειας. Για τον ίδιο λόγο, 
εγκαταλείφθηκε ο περιορισμός ανανέωσης μ ό ν ο ν  άπαξ των συμβάσεων 
απασχόλησης ορισμένου χρόνου. Στο άρθρο 2α, η παράγραφος 5 περιέχει ήδη έναν 
περιορισμό: το διάστημα απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της 
κοινής επιχείρησης. Ούτως ή άλλως, ισχύουν οι διατάξεις του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καθεστώς 
που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σχετικοί 
εκτελεστικοί κανόνες.

(5) Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση αναγράφεται το νέο ποσό της εισφοράς 
της ΕΕ ύψους έως 600 εκατ. ευρώ11 (καθώς και της εισφοράς της ΕΖΕΣ) για το 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 με βάση τον «Ορίζων 2020».

(6) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 3 τροποποιείται ώστε να περιληφθεί η παράταση της 
διάρκειας της κοινής επιχείρησης SESAR.

(7) Στο άρθρο 4α, η παράγραφος 1 τροποποιείται ώστε να ανταποκρίνεται στον νέο 
δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο.

(8) Στο άρθρο 4α, η παράγραφος 2 απαλείφεται, διότι οι διατάξεις της καλύπτονται από 
τη γενική παραπομπή στον νέο δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο.

                                               
11 Ενδεικτικό ποσό.
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(9) Στο άρθρο 7 η πρώτη πρόταση τροποποιείται ώστε να ανταποκρίνεται στους κανόνες 
αξιολόγησης του προγράμματος «Ορίζων 2020».

Η πρόταση περιέχει επίσης τρεις μεταβατικές διατάξεις: 

(1) Το άρθρο 2 το οποίο περιορίζει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή που υπηρετεί 
από την 1.1.2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 για να διασφαλιστεί η συνοχή με το 
άρθρο 3 του τροποποιητικού κανονισμού αριθ. 1361/2008.

(2) Βάσει του άρθρου 3, έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 παύει η ιδιότητα του μέλους για 
τα υπάρχοντα μέλη της κοινής επιχείρησης τα οποία δεν συνεισφέρουν σε 
δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» βάσει 
του δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Στόχος της διάταξης είναι να 
αποφευχθούν οι «αδρανείς εταίροι» στην κοινή επιχείρηση.

(3) Το άρθρο 4 ορίζει ότι οι δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης SESAR που 
χρηματοδοτούνται με βάση το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας παύουν έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2016, εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων διαχείρισης του έργου που 
σχετίζονται με τη λήξη του.

Το παράρτημα του κανονισμού για την κοινή επιχείρηση SESAR, το οποίο περιέχει το 
καταστατικό της κοινής επιχείρησης SESAR, τροποποιείται ως εξής:

(4) Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το στοιχείο ιγ) τροποποιήθηκε ώστε να διευκρινισθεί με 
σαφήνεια ότι η κοινή επιχείρηση SESAR μπορεί να χορηγεί επιχορηγήσεις για την 
υλοποίηση του γενικού προγράμματος ATM, με βάση τους κανόνες συμμετοχής που 
καθορίζονται στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020».

(5) Στην παράγραφο 2 στοιχείο α), ο αριθμός συνεδριάσεων του διοικητικού 
συμβουλίου ανά έτος άλλαξε από τέσσερις σε τρεις. Η πείρα των τελευταίων ετών 
έδειξε ότι τρεις υποχρεωτικές συνεδριάσεις ανά έτος αρκούν για τον χειρισμό των 
συνήθων διοικητικών θεμάτων της κοινής επιχείρησης SESAR και επιτρέπουν στο 
Συμβούλιο να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Επιπλέον, η προετοιμασία των 
συνεδριάσεων αυτών, οι οποίες οργανώνονται μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό 
διάστημα, αυξάνει τον διοικητικό φόρτο. Επίσης, επιτρέπονται πρόσθετες 
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, εάν χρειαστεί.

(6) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 τροποποιείται ώστε να διευκρινισθεί η διαδικασία 
χορήγησης επιχορηγήσεων από την κοινή επιχείρηση SESAR, με βάση τους κανόνες 
συμμετοχής που καθορίζονται στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020».

(7) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 αναπροσαρμόθηκε ώστε να αλλάξει η διάρκεια της 
θητείας του εκτελεστικού διευθυντή από 3 έτη σε 5 έτη, με δυνατότητα άπαξ 
ανανέωσης. Με την αλλαγή αυτή αποφεύγεται το ενδεχόμενο λήξης της θητείας του 
εκτελεστικού διευθυντή ταυτόχρονα με τη λήξη της διάρκειας της κοινής 
επιχείρησης SESAR. Ο χειρισμός του ενδεχομένου αυτού θα ήταν δύσκολος από 
άποψη συνέχειας. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή το μεγαλύτερο μέρος του 
προγράμματος της κοινής επιχείρησης SESAR θα πλησιάζει στην οριστικοποίησή 
του, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει μη ελκυστική τη συγκεκριμένη θέση 
για κατάλληλους υποψηφίους. 

(8) Στο άρθρο 10 οι παράγραφοι 2 και 3 τροποποιούνται ώστε να διευκρινισθεί η 
διαδικασία χορήγησης επιχορηγήσεων από την κοινή επιχείρηση SESAR, με βάση 
τους κανόνες συμμετοχής που καθορίζονται στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020».

(9) Στο άρθρο 13, η παράγραφος 2 τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 
του δημοσιονομικού κανονισμού του 2013, οι τόκοι που παράγονται από την 
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εισφορά της Ένωσης οφείλονται μόνο στην Ένωση, εφόσον αυτό προβλέπεται στη 
συμφωνία ανάθεσης.

(10) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 1 περιλαμβάνει πλέον παραπομπή στο δημοσιονομικό 
πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Σκοπός της παρούσας 
τροποποίησης είναι να γίνει διάκριση των δραστηριοτήτων του προγράμματος 
εργασιών της κοινής επιχείρησης SESAR που χρηματοδοτούνται με βάση τις 
δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, από εκείνες που χρηματοδοτούνται βάσει 
του δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Η διαφοροποίηση αυτή είναι σημαντική 
για την περίοδο 2014-2016, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιούνται
ταυτόχρονα οι δραστηριότητες βάσει του προηγούμενου προγράμματος εργασιών 
και οι δραστηριότητες βάσει του νέου.

(11) Το άρθρο 17 τροποποιήθηκε για να ληφθεί υπόψη η τυποποιημένη διάταξη σχετικά 
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο 
δημοσιονομικός κανονισμός του 2013, και ιδίως το άρθρο 60.

Τέλος, ο κανονισμός προσαρμόσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης της 
Λισαβόνας περί εκτελεστικών πράξεων.
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2013/0237 (NLE)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου για 
τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος 

διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) νέας γενιάς, όσον αφορά την παράταση 
της θητείας της κοινής επιχείρησης έως το 2014

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 
187 και 188,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής2, 
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σκοπός του έργου έρευνας και ανάπτυξης για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας 
στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό («έργο SESAR») είναι ο εκσυγχρονισμός της 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας («ATM») στην Ευρώπη και αποτελεί το 
τεχνολογικό σκέλος της πρωτοβουλίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Στόχος του 
είναι να αποκτήσει η Ένωση έως το 2030 υψηλών επιδόσεων υποδομή ελέγχου της 
εναέριας κυκλοφορίας, η οποία θα επιτρέπει την ασφαλή και τη φιλική προς το 
περιβάλλον ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών. 

(2) Το έργο SESAR περιλαμβάνει τρεις αλληλένδετες, συνεχείς και εξελισσόμενες 
συλλογικές διαδικασίες: καθορισμό του περιεχομένου και των προτεραιοτήτων, 
ανάπτυξη νέων τεχνολογικών συστημάτων, δομικών στοιχείων και επιχειρησιακών 
διαδικασιών της ιδέας σχεδιασμού SESAR και σχέδια εγκατάστασης των συστημάτων 
ΑΤΜ επόμενης γενιάς που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων επιδόσεων του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

(3) Η πρώτη φάση της διαδικασίας καθορισμού διήρκεσε από το 2004 έως το 2008 και 
οδήγησε στην πρώτη έκδοση του ευρωπαϊκού γενικού προγράμματος ATM («γενικό 
πρόγραμμα ATM»). Στο γενικό πρόγραμμα ATM προσδιορίζονται τρία στάδια στη 
διαδικασία ανάπτυξης του SESAR: πτητικές λειτουργίες βάσει χρόνου (1ο στάδιο), 
πτητικές λειτουργίες βάσει διαδρομής (2ο στάδιο) και πτητικές λειτουργίες βάσει 
επιδόσεων (3ο στάδιο).

                                               
1 ΕΕ C της , σ. .
2 ΕΕ C της , σ. .
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(4) Η κοινή επιχείρηση SESAR (η «κοινή επιχείρηση») συστάθηκε με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 219/20073, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη διαχείριση των 
δραστηριοτήτων της διαδικασίας ανάπτυξης του έργου SESAR με βάση τις 
δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης για την περίοδο 2007-2013.

(5) Το πρόγραμμα εργασιών της κοινής επιχείρησης, το οποίο κάλυπταν οι 
δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης για την περίοδο 2007-2013, έχει ως 
αντικείμενο όλα τα στοιχεία του 1ου σταδίου και περίπου το 80% των στοιχείων του 
2ου σταδίου του γενικού προγράμματος ATM. Οι σχετικές δραστηριότητες 
αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2016. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες του 2ου 
σταδίου και οι δραστηριότητες του 3ου σταδίου αναμένεται να αρχίσουν το 2014 με 
βάση το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης για την περίοδο 2014-2020. 

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007, η κοινή 
επιχείρηση θα παύσει να υφίσταται στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ή οκτώ έτη από την 
έγκριση του Ευρωπαϊκού Γενικού Προγράμματος διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας (το «γενικό πρόγραμμα ATM») από το Συμβούλιο, αναλόγως ποια 
ημερομηνία προηγείται. Η Επιτροπή διαβίβασε στις 14 Νοεμβρίου 20084 το γενικό 
πρόγραμμα ATM στο Συμβούλιο, το οποίο το ενέκρινε στις 30 Μαρτίου 2009.

(7) Η κοινή επιχείρηση πληροί τα κριτήρια για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα που έχουν συσταθεί βάσει της απόφασης (ΕΕ) αριθ..../2013 του Συμβουλίου της 
... 2013, σχετικά με τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος εκτέλεσης του «Ορίζων 
2020» (2014-2020)5 (εφεξής «ειδικό πρόγραμμα Ορίζων 2020»).

(8) Για να συνεχιστούν οι δραστηριότητες ανάπτυξης που καθορίζονται στο γενικό 
πρόγραμμα ATM, είναι αναγκαίο να παραταθεί η διάρκεια της θητείας της κοινής 
επιχείρησης έως το 2024, ώστε να αντιστοιχεί στη διάρκεια του δημοσιονομικού 
πλαισίου της Ένωσης 2014-2020 και να προβλεφθούν 4 επιπλέον έτη για την 
ολοκλήρωση των έργων που θα αρχίσουν κατά τα τέλη αυτής της περιόδου.

(9) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1361/2008 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 για τη σύσταση 
κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη 
διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)6, ορίζει ότι η θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή που άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2009 παύει την ημερομηνία κατά 
την οποία παύει να υφίσταται η κοινή επιχείρηση και ότι, σε περίπτωση παράτασης 
της διάρκειας της κοινής επιχείρησης, πρέπει να κινηθεί νέα διαδικασία για το 
διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του 
παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007. 

(10) Η ιδιότητα του μέλους για τα μέλη της κοινής επιχείρησης τα οποία δεν συνεισφέρουν 
σε δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες βάσει του δημοσιονομικού πλαισίου 2014-
2020 πρέπει να τερματισθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

(11) Η πείρα που αποκτήθηκε από τη λειτουργία της κοινής επιχείρησης ως φορέα της 
Ένωσης βάσει του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/20027

δείχνει ότι το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης είναι αρκετά ευέλικτο και 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κοινής επιχείρησης. Η κοινή επιχείρηση πρέπει να 

                                               
3 ΕΕ L 64 της 2.3.2007, σ. 1-11.
4 ΕΕ C 76 της 25.3.2010, σ. 28-31.
5 ΕΕ... [H2020 SP]
6 ΕΕ L 352 της 31.12.2008, σ. 12-17.
7 ΕΕ L 248 της 19.6.2002, σ. 1
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λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 208 του κανονισμού (EΕ, Eυρατόμ) αριθ. 966/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης8, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 185 του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, και να θεσπίσει δημοσιονομικούς κανόνες, οι οποίοι 
δεν πρέπει να αποκλίνουν από τον δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο παρά μόνον 
εφόσον αυτό απαιτείται λόγω ειδικών αναγκών της και με προηγούμενη σύμφωνη 
γνώμη της Επιτροπής.

(12) Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις χρηματοδοτούμενες από την κοινή επιχείρηση 
πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ..../2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της […] 2013, σχετικά με τη θέσπιση των 
κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας 
και καινοτομίας (2014-2020)»9 και δεν πρέπει να απαιτείται καμία παρέκκλιση 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […].

(13) Για να εξασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι 
εκτελεστικές αρμοδιότητες πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 182/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για 
τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα 
κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(14) Κατά συνέπεια, ενδείκνυται να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
219/2007,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«2. Η κοινή επιχείρηση παύει να υφίσταται στις 31 Δεκεμβρίου 2024.»·

β) Η παράγραφος 3 απαλείφεται.
γ) Στην παράγραφο 5, το πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«- εξασφάλιση της εποπτείας των δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη κοινών προϊόντων που 
προσδιορίζονται δεόντως στο γενικό πρόγραμμα ATM, μέσω επιχορηγήσεων στα μέλη και με 
τα πλέον κατάλληλα μέτρα, όπως συμβάσεις ή τη χορήγηση επιχορηγήσεων μετά από ειδικές 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] για τον καθορισμό των κανόνων και διάδοσης 
στο «Ορίζων 2020 - Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)».»
2. Στο άρθρο 2α, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

                                               
8 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1–96.
9 OJ … [H2020 RfP]
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«5. Το προσωπικό της κοινής επιχείρησης απαρτίζεται από έκτακτους και 
συμβασιούχους υπαλλήλους. Η συνολική περίοδος απασχόλησής τους δεν 
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τη διάρκεια της κοινής επιχείρησης.».

3. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης για την κάλυψη των δαπανών στο πλαίσιο 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια 
ευρώ10 (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των χωρών ΕΖΕΣ), το οποίο 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού που διατίθενται για τον 
«Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-
2020).»

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Όλες οι ενωσιακές χρηματοδοτικές συνεισφορές στην κοινή επιχείρηση παύουν 

με την εκπνοή των δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020, εκτός εάν το 
Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.»

4. Το άρθρο 4α τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«1. Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για την κοινή επιχείρηση 
αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν διαβουλεύσεων με την 
Επιτροπή. Οι εν λόγω κανόνες δεν αποκλίνουν από το δημοσιονομικό κανονισμό 
πλαίσιο, παρά μόνον εφόσον απαιτείται λόγω ειδικών αναγκών λειτουργίας της 
κοινής επιχείρησης και με προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.»
β) η παράγραφος 2 απαλείφεται.

5. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Η Επιτροπή αποφασίζει τη θέση της Ένωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο.»
β) η παράγραφος 3 απαλείφεται.

γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τη θέση της Ένωσης στο Διοικητικό 
Συμβούλιο όσον αφορά αποφάσεις που επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στο του 
γενικού σχεδίου ATM λαμβάνει η Επιτροπή. Οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 6 παράγραφος 2.»

6. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Άρθρο 6
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Ενιαίου Ουρανού που έχει συσταθεί 
βάσει του κανονισμού (EΕ) αριθ. 549/2004. Η εν λόγω επιτροπή νοείται ως επιτροπή 
βάσει του κανονισμού (EΕ) αριθ. 182/2011.

                                               
10 Ενδεικτικό ποσό σε τρέχουσες τιμές. Το ύψος του ποσού θα εξαρτηθεί από το τελικό ποσό που θα 

συμφωνηθεί για τη ΓΔ MOVE για το θέμα «Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές», το 
οποίο θα εγκριθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στην τελική έκδοση του νομοθετικού 
δημοσιονομικού δελτίου.
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2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. 182/2011.»

7. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Κάθε τρία χρόνια από την έναρξη των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης και 
τουλάχιστον έξι μήνες από την εκπνοή της θητείας της κοινής επιχείρησης, η 
Επιτροπή προβαίνει σε αξιολογήσεις της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, των 
αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από την κοινή επιχείρηση και των μεθόδων 
εργασίας της, καθώς και της γενικής χρηματοοικονομικής κατάστασης της κοινής 
επιχείρησης. Η Επιτροπή παρέχει τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.»

8. Το παράρτημα τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή

Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή που υπηρετεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 λήγει το 
αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Μετά τη λήξη της εν λόγω θητείας ή σε περίπτωση 
αντικατάστασης του εκτελεστικού διευθυντή που υπηρετεί από την 1η Ιανουαρίου 2009, 
προκηρύσσεται νέα διαδικασία για το διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007. 

Άρθρο 3

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την ιδιότητα του μέλους της κοινής επιχείρησης
Η ιδιότητα του μέλους στην κοινή επιχείρηση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016 για τα μέλη της 
κοινής επιχείρησης τα οποία από την 1η Ιανουαρίου 2014 δεν συμβάλλουν σε είδος ή σε 
χρήμα στο κόστος του προγράμματος εργασιών της κοινής επιχείρησης συνδεόμενων με το 
δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης της περιόδου 2014-2020.

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης που 
χρηματοδοτούνται από το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης για την περίοδο 2007-

2013
Οι δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης που χρηματοδοτούνται από το 7ο πρόγραμμα-
πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και από το πρόγραμμα-πλαίσιο για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα που έχουν αρχίσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, λήγουν έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2016, εξαιρουμένων διοικητικών δραστηριοτήτων του έργου που αφορούν τη 
λήξη του.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. 
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε 
κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτημα τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο ιγ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ιγ) καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων που είναι 
αναγκαίες για την υλοποίηση του γενικού προγράμματος ATM, καθώς και 
συγκεκριμένες διαδικασίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων·»

β) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως. 
Έκτακτες συνεδριάσεις συγκαλούνται είτε κατ’ αίτηση του ενός τρίτου των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% των 
δικαιωμάτων ψήφου, είτε κατ’ αίτηση της Επιτροπής ή του εκτελεστικού 
διευθυντή·»

2. Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Τα μέλη της κοινής επιχείρησης ή του Διοικητικού Συμβουλίου και το 
προσωπικό της κοινής επιχείρησης δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στις διαδικασίες 
προετοιμασίας, αξιολόγησης ή χορήγησης οικονομικής στήριξης από την κοινή 
επιχείρηση, ιδίως μετά από προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή προτάσεων, 
εφόσον είναι κάτοχοι φορέων, εκπροσωπούν φορείς ή έχουν συμφωνίες με φορείς 
που είναι δυνητικοί υποψήφιοι ή αιτούντες.»

3. Στο άρθρο 7, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Ο εκτελεστικός διευθυντής προσλαμβάνεται ως έκτακτος υπάλληλος της κοινής 
επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται 
στο λοιπό προσωπικό. Τον εκτελεστικό διευθυντή διορίζει το διοικητικό συμβούλιο 
από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με ανοικτή και διάφανη 
διαδικασία επιλογής.
Για τη σύναψη της σύμβασης με τον εκτελεστικό διευθυντή, η κοινή επιχείρηση 
εκπροσωπείται από τον προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Στο τέλος αυτής της 
περιόδου, η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολόγηση, στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι 
επιδόσεις του εκτελεστικού διευθυντή και τα μελλοντικά καθήκοντα και οι 
προκλήσεις της κοινής επιχείρησης. 
Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν πρότασης της Επιτροπής στην οποία 
λαμβάνεται υπόψη η αναφερόμενη στο τρίτο εδάφιο αξιολόγηση, δύναται να 
παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή για μέγιστη περίοδο πέντε 
ετών. 
Εκτελεστικός διευθυντής του οποίου η θητεία έχει παραταθεί δεν επιτρέπεται να 
συμμετάσχει σε άλλη διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση στο τέλος της συνολικής 
περιόδου. 

Ο εκτελεστικός διευθυντής επιτρέπεται να παυθεί των καθηκόντων του μόνον με 
απόφαση του διοικητικού συμβούλιου κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.» 

4. Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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«Για να εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 του 
παρόντος κανονισμού, η κοινή επιχείρηση μπορεί να συνάπτει ειδικές συμφωνίες και 
να χορηγεί επιχορηγήσεις στα μέλη της.»

5. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 10

Συμβάσεις και επιχορηγήσεις
1. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 9, η κοινή επιχείρηση μπορεί να συνάπτει 
συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών ή συμφωνίες επιχορηγήσεων με επιχειρήσεις 
ή κοινοπραξία επιχειρήσεων, ιδίως για την εκτέλεση των καθηκόντων που 
προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού.
2. Η κοινή επιχείρηση μεριμνά ώστε οι συμβάσεις και οι συμφωνίες επιχορηγήσεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να προβλέπουν το δικαίωμα της Επιτροπής να 
διενεργεί, εξ ονόματος της κοινής επιχείρησης, ελέγχους προκειμένου να 
διασφαλίζονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.
3. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες επιχορηγήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 περιέχουν όλες τις κατάλληλες διατάξεις όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 18. Για να αποφεύγονται τυχόν 
συγκρούσεις συμφερόντων, τα μέλη τα οποία εμπλέκονται στον καθορισμό των 
εργασιών υποκείμενων σε διαδικασία σύμβασης ή επιχορήγησης, καθώς και του 
αποσπασμένου προσωπικού δυνάμει του άρθρου 8, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν 
στην εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.»

6. Στο άρθρο 13, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
«Τυχόν τόκοι που αποφέρουν οι συνεισφορές τις οποίες καταβάλλουν τα μέλη της 
κοινής επιχείρησης λογίζονται ως έσοδο της κοινής επιχείρησης.»

7. Στο άρθρο 16, το προοίμιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
«Η κοινή επιχείρηση καταρτίζει το πρόγραμμα εργασιών της βάσει του 
δημοσιονομικού πλαισίου που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και βάσει των 
αρχών της χρηστής διαχείρισης και της λογοδοσίας, καθορίζοντας σαφή παραδοτέα 
και ορόσημα. Συνίσταται σε:»

8. Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 17
Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η κοινή επιχείρηση λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει 
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με την εφαρμογή 
προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση, 
σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών, καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με την επιβολή αποτελεσματικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

2. Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να 
διενεργούν λογιστικούς ελέγχους, βάσει εγγράφων και επιτόπου, σε όλους τους 
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δικαιούχους επιδοτήσεων, αντισυμβαλλομένους και υπεργολάβους που έλαβαν 
ενωσιακά κονδύλια.
3. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης («OLAF») εξουσιοδοτείται 
να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις οικονομικών φορέων τους 
οποίους αφορά, άμεσα ή έμμεσα, η χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
ορίζει ο κανονισμός (Eυρατόμ, EΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως 
η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες, για τη διαπίστωση 
απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, σε σχέση με συμφωνία ή απόφαση επιδότησης ή 
σύμβαση ενωσιακής χρηματοδότησης.
4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, στις συμφωνίες συνεργασίας με 
διεθνείς οργανισμούς, στις συμφωνίες επιχορηγήσεων και στις αποφάσεις και τις 
συμβάσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
προβλέπεται ρητά η διενέργεια των εν λόγω οικονομικών ελέγχων, επιτόπιων 
ελέγχων και επιθεωρήσεων από την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την 
OLAF.»

9. Το άρθρο 24 απαλείφεται.
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II.6.4 – Νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο – «Οργανισμοί»

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
[που πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε πρόταση ή πρωτοβουλία υποβαλλόμενη στη 

νομοθετική αρχή σχετικά με τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 ή 209 του
δημοσιονομικού κανονισμού

(άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 19 των εκτελεστικών κανόνων)]

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1.1. Ονομασία της πρότασης/πρωτοβουλίας: 

1.2. Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ
1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας 

1.4. Στόχοι 

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας 

1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικός αντίκτυπος της δράσης: 

1.7. Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης 

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
2.1. Κανόνες για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων 

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 
2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ /
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
3.1. Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του 
προϋπολογισμού που επηρεάζονται 

3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες 

3.2.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις πιστώσεις του [οργανισμού] 
3.2.3. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στους ανθρώπινους πόρους [του Οργανισμού]

3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
3.2.5. Συνεισφορές τρίτων 

3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1.1. Ονομασία της πρότασης/πρωτοβουλίας: 

Πρόταση κανονισμού (ΕΕ) του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
219/2007 του Συμβουλίου για τη  σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR).

1.2. Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ1

Τομέας πολιτικής: Τίτλος 6 - Μεταφορές

Δραστηριότητα: Κεφάλαιο 06 03 ««Ορίζων 2020: έρευνα και καινοτομία σχετικές με τις 
μεταφορές»

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας 
 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση 
 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/ 
προπαρασκευαστική δράση2

X Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης
 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισμένη προς νέα δράση

1.4. Στόχος(-οι)
1.4.1. Ο(οι) στρατηγικός(-οί) πολυετής(-είς) στόχος(-οι) της Επιτροπής που επιδιώκεται(-ονται) από 

την πρόταση/πρωτοβουλία. 

Ο γενικός στόχος είναι η συμβολή στην υλοποίηση στόχων επιδόσεων του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕΟ) με την έγκαιρη ανάπτυξη και εγκατάσταση της ιδέας 
σχεδιασμού SESAR σύμφωνα με το ευρωπαϊκό γενικό σχέδιο διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας (ATM) που ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (COM(2008) 750).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε στόχους υψηλού επιπέδου για την πολιτική ΕΕΟ που πρέπει να 
επιτευχθούν μέχρι το 2020:
• τριπλασιασμός της χωρητικότητας, με τον οποίο θα μειωθούν και οι καθυστερήσεις, τόσο 
στο έδαφος και στον αέρα,
• βελτίωση στο δεκαπλάσιο της ασφάλειας πτήσεων,
• μείωση κατά 10% των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανά πτήση,
• περικοπή του κόστους της ATM κατά 50%.

1.4.2. Ειδικός(οί) στόχος(οι) και δραστηριότητα(ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ 

Ειδικός στόχος αριθ.

Ο ειδικός στόχος είναι να εξασφαλισθεί ο εκσυγχρονισμός του ευρωπαϊκού συστήματος ATM 
με τη συγκέντρωση και τον συντονισμό όλων των σχετικών με την έρευνα και την καινοτομία 
(R & Ι) της ATM στην ΕΕ και σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα ATM. 

• Συνέχιση των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης,
                                               
1 ΔΒΔ: Διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων - ΠΒΔ: Προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.
2 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
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• Οργάνωση και συντονισμός της υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα·
• Οργάνωση των εργασιών έρευνας, ανάπτυξης, επικύρωσης και μελέτης που εκτελούνται υπό 
την ευθύνη της·
• Διοργάνωση διαγωνισμών για την ανάπτυξη κοινών προϊόντων.

Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

06.03.03.01, Επίτευξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών αποδοτικού ως προς τη 
χρήση πόρων, φιλικού προς το περιβάλλον, ασφαλούς και αδιάλειπτου

1.4.3. Προσδοκώμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις
Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων που πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους 
στοχοθετημένους(-ες) δικαιούχους/ομάδες.

Εξασφάλιση της συνέχειας διαχείρισης του έργου SESAR και παροχή χρηματοοικονομικής 
ασφάλειας σε πολυετή προοπτική στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας ATM. Το 
κύριο καθήκον της κοινής επιχείρησης SESAR είναι η διαχείριση της έρευνας και της 
καινοτομίας (δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και επικύρωσης) του προγράμματος 
SESAR με συνδυασμό της χρηματοδότησης που παρέχεται από τα μέλη της του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα. Το πρόγραμμα SESAR, μέσω των διαδικασιών ορισμού, ανάπτυξης και 
εγκατάστασής του, θα προσφέρει μια νέα παγκόσμια διαλειτουργική ιδέα σχεδιασμού της 
ΑΤΜ προς όφελος των αερομεταφορέων, των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των 
αερολιμένων, του επιβατικού κοινού και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

1.4.4. Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων 
Προσδιορισμός των δεικτών για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας

Η κοινή επιχείρηση SESAR έχει αναπτύξει δείκτες επιδόσεων, οι οποίοι δημοσιεύονται σε 
ετήσια βάση και παρακολουθούνται από το διοικητικό συμβούλιο, όπως:
• Επίτευξη αποτελεσμάτων 
• Μέτρηση της πραγματικής προσπάθειας κατανάλωσης από τους εταίρους
• Κατάσταση ολοκλήρωσης έναντι του γενικού προγράμματος ATM
• Γενική κατάσταση ανεξαρτησίας μεταξύ των έργων
• Ζητήματα καθεστώτος των θεμάτων και συνάφεια των σχεδίων δράσης
• Αριθμός ερευνητικών πρωτοτύπων SESAR ή των επιχειρησιακών διαδικασιών που έχουν 
φθάσει σε στάδιο ωριμότητας
• Ποιοτική αξιολόγηση των έργων και του συνολικού προγράμματος μέσω των πυλών 
ελέγχου
Επιπλέον, οι δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων που παρατίθενται στο πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020» — πρόγραμμα-πλαίσιο για τον ειδικό στόχο για τις κοινωνικές προκλήσεις 
«έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές», παρακολουθούνται και αποτελούν 
αντικείμενο ετήσιας έκθεσης από το διοικητικό συμβούλιο στην Επιτροπή.

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας 
1.5.1. Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών 

Εξασφάλιση της συνέχειας της διαδικασίας ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της οποίας η κοινή 
επιχείρηση SESAR έχει εντολή να συνάψει πολυετείς συμβάσεις και να προβεί στον αναγκαίο 
δημοσιονομικό προγραμματισμό σύμφωνα με τις αρχές που θεσπίζονται στο πλαίσιο του 
δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς της ΕΕ.
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1.5.2. Προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της ΕΕ

Η δράση της ΕΕ αιτιολογείται σαφώς στο πλαίσιο της πολιτικής και των κανονισμών για τον 
ΕΕΟ, ο γενικός στόχος των οποίων είναι να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά 
στον  εναέριο χώρο. Πριν από τ η ν  πολιτική για τον  ΕΕΟ, η πρόοδος στην 
αποτελεσματικότητα, την οικονομική απόδοση, τις θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κλπ. 
στις αερομεταφορές ήταν βραδεία, γεγονός που είχε αποδοθεί εν μέρει στην έλλειψη 
συστημικής προσέγγισης. Κατά συνέπεια, επειδή η πολιτική για τον ΕΕΟ εξακολουθεί να 
ισχύει σήμερα όπως όταν καταστρώθηκε, ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στην πολιτική για τον ΕΕΟ 
είναι εξίσου ουσιώδης σήμερα όπως και τότε. 

Ομοίως, τα κράτη μέλη ή ιδιώτες ενδιαφερόμενοι δεν θα ήταν σε θέση να ενεργήσουν 
μεμονωμένα για τη μόχλευση και τη συγκέντρωση πόρων, τον συντονισμό και την 
καθοδήγηση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης της ιδέας σχεδιασμού SESAR σε 
επίπεδο ΕΕ, και να εξασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Επιπλέον, η 
συμμετοχή της ΕΕ θα εγγυάται ότι η Επιτροπή εκπροσωπεί το δημόσιο συμφέρον και έχει τη 
θεσμική αρμοδιότητα για την προώθηση της διαδικασίας υλοποίησης του ΕΕΟ, ασκώντας 
κανονιστικά και εποπτικά καθήκοντα. Η Επιτροπή λόγω του ηγετικού της ρόλου στη 
συσπείρωση των ενδιαφερομένων μερών της αεροπορίας ώστε να συνεργαστούν και να 
οργανώσουν ορθολογικά τους πόρους τους για τον εκσυγχρονισμό της ATM, και παράλληλα 
να διαφυλάξουν τον καθοδηγητικό τους ρόλο, θα καταστήσει δυνατή την  καλύτερη 
αξιοποίηση των ενωσιακών και των ιδιωτικών πόρων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα κατοχυρωθεί 
επίσης η συνοχή μεταξύ του εκσυγχρονισμού του ευρωπαϊκού συστήματος ATM και του 
θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά ATM. Η παρέμβαση της ΕΕ στην ανάπτυξη των 
τεχνολογιών και των διαδικασιών SESAR θα εξασφαλίσει ότι η υποδομή ATM στην ΕΕ θα 
βασίζεται στους ευρωπαϊκούς στόχους και τα οφέλη για το δίκτυο.

1.5.3. Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Η πρόοδος, τα επιτεύγματα και τα διδάγματα που αποκομίστηκαν είναι εμφανή στην 
ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης SESAR (2010). Σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού αριθ. 219/2007, η Επιτροπή αξιολόγησε την εφαρμογή του κανονισμού μετά από 
τρία έτη και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινή επιχείρηση SESAR λειτούργησε καλά 
τόσο όσον αφορά τη σύσταση και την οργάνωσή της, όσο και όσον αφορά την εκτέλεση των 
καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί. Πιο συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση κρίθηκε ότι η 
κοινή επιχείρηση SESAR υπήρξε άκρως αποτελεσματική και ότι παρήγαγε τα απαιτούμενα 
αποτελέσματα, ήτοι οργάνωση και συντονισμό των δραστηριοτήτων σύμφωνα με το γενικό 
πρόγραμμα ATM και διαχείριση της χρηματοδότησης, κινητοποίηση των πόρων, συμμετοχή 
των ενδιαφερόμενων φορέων, συμμετοχή των ΜΜΕ, οργάνωση των τεχνικών εργασιών χωρίς 
κατακερματισμό. Επίσης, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση από μέρους της κοινής 
επιχείρησης SESAR επιβεβαίωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στις εκθέσεις του για τους ετήσιους 
λογαριασμούς.

1.5.4. Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Η πρόταση συμβαδίζει με την πολιτική και τη νομοθεσία για τον ΕΕΟ, ιδίως με τον ιδρυτικό 
κανονισμό της κοινής επιχείρησης SESAR 219/2007 του Συμβουλίου, στον οποίο 
συμφώνησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η πρόταση αποσκοπεί στην 
παράταση της θητείας της κοινής επιχείρησης SESAR μετά τις 31.12.2016, ώστε να 
εξασφαλισθεί η επίτευξη των στόχων του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για τον 
ΕΕΟ και την ATM.
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1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικός αντίκτυπος της δράσης 
X Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας 

 X Ισχύουσα πρόταση/πρωτοβουλία από την 1.1.2014 έως τις 31.12.2024

 X Δημοσιονομικός αντίκτυπος από το 2014 έως το 2020 για τις πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων και από το 2014 έως το 2024 για τις πιστώσεις πληρωμών.

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

 Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ,

 και στη συνέχεια λειτουργία με κανονικό ρυθμό.

1.7. Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης3

Για προϋπολογισμό του 2013

ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
 Κεντρική έμμεση διαχείριση με ανάθεση εκτελεστικών καθηκόντων σε:

  εκτελεστικούς οργανισμούς 

  φορείς που δημιουργούνται από την Ένωση4

  εθνικούς δημόσιους οργανισμούς/οργανισμούς με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας 

  πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων δυνάμει του τίτλου 
V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική 
πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δημοσιονομικού κανονισμού. 

 Από κοινού διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς (να προσδιοριστεί)
Εάν σημειώνονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να παρατεθούν λεπτομέρειες στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Από το 2014 προϋπολογισμού

 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή μέσω:

  εκτελεστικών οργανισμών 

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη:
X έμμεσης διαχείρισης αναθέτοντας καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε:

  διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να διευκρινισθεί),

  την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων,

 X φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του δημοσιονομικού κανονισμού,

  οργανισμούς δημοσίου δικαίου,

  οντότητες ιδιωτικού δικαίου επιφορτισμένες με δημόσια υπηρεσία στο βαθμό που 
προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις,

                                               
3 Λεπτομέρειες για τους τρόπους διαχείρισης και παραπομπές στο δημοσιονομικό κανονισμό διατίθενται στον 

διαδικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης προϋπολογισμού:
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

4 Όπως προβλέπεται στα άρθρα 208 και 209 του δημοσιονομικού κανονισμού.
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  οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους στους οποίους έχει 
ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και που προσφέρουν 
επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις,

  σε πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών στον τομέα της 
ΚΕΠΠΑ δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη 
βασική πράξη.
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2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
2.1. Διατάξεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων 

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Όλοι οι οργανισμοί της ΕΕ λειτουργούν υπό αυστηρό σύστημα παρακολούθησης με 
εσωτερικό λογιστικό έλεγχο, στο οποίο εμπλέκονται το Διοικητικό Συμβούλιο, η υπηρεσία 
λογιστικού ελέγχου της Επιτροπής, ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις (κάθε τρία 
έτη, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή του κανονισμού και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, 
η τελική έκθεση αξιολόγησης έχει επίσης προγραμματισθεί), η ετήσια έκθεση από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, η ετήσια αποδέσμευση 
πιστώσεων, τα ετήσια προγράμματα εργασίας και οι ετήσιες εκθέσεις της κοινής επιχείρησης 
SESAR. Επιπλέον, το σύστημα που ορίζεται στον ιδρυτικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης 
SESAR θα εξακολουθήσει να ισχύει.

Σύμφωνα με τον «Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία», 
το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί σε ετήσια βάση και συντάσσει εκθέσεις στην 
Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, σχετικά με την εφαρμογή της κοινής επιχείρησης 
SESAR.

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 
2.2.1. Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) εντοπιστεί 

Η ανάλυση επικινδυνότητας πραγματοποιήθηκε με εκ των προτέρων έκθεση αξιολόγησης. Ο 
πίνακας 1 στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής παρέχει επισκόπηση των 
διαφόρων κινδύνων, καθώς και την αξιολόγησή τους (σελ. 24-27).

2.2.2. Προβλεπόμενη(-ες) μέθοδος(-οι) ελέγχου 

Επιτεύγματα της κοινής επιχείρησης SESAR με βάση το γενικό πρόγραμμα ATM.

2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών
Προσδιορισμός των υφιστάμενων ή προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Το άρθρο 15 (Εκτέλεση και έλεγχος του προϋπολογισμού), το άρθρο 17 (προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης) και το άρθρο 20 (μέτρα για την καταπολέμηση της 
απάτης) που θεσπίσθηκαν με τον ιδρυτικό κανονισμό της κοινής επιχείρησης SESAR 
εξακολουθούν να ισχύουν.
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1. Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του 
προϋπολογισμού που επηρεάζονται: 

 Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού 
Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών 
του προϋπολογισμού.

Γραμμή προϋπολογισμού Είδος
δαπάνης Συνεισφορά 

Τομέας του 
πολυετούς 
δημοσιονο

μικού 
πλαισίου

Αριθμός
[Γραμμή…..]

ΔΠ/ΜΔ
Π
(1)

χωρών 
της 

ΕΖΕΣ2

υποψηφίων 
για ένταξη 

χωρών3
από 

τρίτες 
χώρες

κατά την έννοια του 
άρθρου 18 παρ. 1 
στοιχείο αα) του 
δημοσιονομικού 

κανονισμού 

1
06.03.07.01

Κοινωνικές προκλήσεις — Κοινή 
επιχείρηση 2 SESAR

Διαχ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

 Δεν ζητείται νέος προϋπολογισμός. 

                                               
1 Διαχ. = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / Μη διαχωριζ. = μη διαχωριζόμενες πιστώσεις
2 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών. 
3 Υποψήφιες χώρες και, αναλόγως, εν δυνάμει υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
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3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες 
3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες 

εκατομμύρια ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου: 1 A Επιχειρησιακές δαπάνες

ΓΔ MOVE
06.06.03.0.1

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ΣΥΝΟΛ

Ο

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

(1) 0 0 0 2,100 2,100 2,100 10,500
0 0 0 0 16,800Τίτλος 1

Πληρωμές (2) 0 0 0 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 16,800
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1 α) 0 0 0 1,230 1,230 1,230 6,170

0 0 0 0 9,870Τίτλος 2
Πληρωμές (2α) 0 0 0 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 9,870

Τίτλος 3 Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (3α) 20,000 50,00 60,00 76,670 116,670 116,67

0 133,330
0 0 0 0 573,330

Πληρωμές (3β) 10,000 40,000 60,000 56,670 76,670 86.670 86,670 76,670 26,670 26,670 26,670 576,33

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

= 1 
+ 1α 
+ 3α

20 50 60 80 120 120 150
0 0 0 0 600ΣΥΝΟΛΟ 

πιστώσεων
όσον αφορά 
[οργανισμό] Πληρωμές

= 2 
+ 2α

+ 3β
10 40 60 60 80 90 90 80 30 30 30 600

ΓΔ MOVE 06.03.07.01 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Σύνολο

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων*

(1) 20 50 60 80 120 120 150 0 0 0 0 600Σύνολο πιστώσεων

λειτουργίας Πληρωμές* (2) 10 40 60 60 80 90 90 80 30 30 30 600



EL 27 EL

 (*) Οι πιστώσεις πληρωμών μπορούν να εκτελεστούν μετά το 2020, ενώ οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων πρέπει να εκτελεστούν το 
αργότερο τέλη του 2020.

Οι προβλέψεις βασίζονται πρωτίστως στην πείρα που έχει αποκτηθεί μέχρι τώρα με το πρόγραμμα SESAR και σε παρεκτάσεις που αφορούν 
δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της παράτασης.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 5 «Διοικητικές δαπάνες»

ΓΔ MOVE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Σύνολο
 Ανθρώπινοι πόροι (3) 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 3,297

 Άλλες διοικητικές δαπάνες (4) 0,100 0,100 0,200

Πιστώσεις 0,471 0,471 0,571 0,471 0,471 0,571 0,471 3,497

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 5

του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου

(Σύνολο 
αναλήψεων 

υποχρεώσεων 
= Σύνολο 

πληρωμών)
(3) +(4)

0,471 0,471 0,571 0,471 0,471 0,571 0,471 3,497

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ΣΥΝΟΛ
Ο

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

20,471 50,471 60,571 80,471 120,471 120,571 150,471 0 0 0 0

603,497ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1Α έως 5

του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου Πληρωμές

10,471 40,471 60,571 60,471 80,471 90,571 90,471 80 30 30 30

603,497

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

3.2.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις πιστώσεις της κοινής επιχείρησης SESAR 

  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων 

 X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρήση πιστώσεων λειτουργίας, όπως εξηγείται κατωτέρω:
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ΣΥΝΟΛΟ

Ειδικός στόχος: 
Συντονισμός όλων των 

αρμόδιων των 
δραστηριοτήτων R & Ι 

ATM στην ΕΕ και 
σύμφωνα με το γενικό 

πρόγραμμα ATM, όπως 
ορίζεται στο πρόγραμμα 

SESAR.

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

20,471 50,471 60,571 80,471 120,47
1

120,57
1

150,47
1

0 0 0 0

603,497
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3.2.3. Εκτιμώμενη επίπτωση στους ανθρώπινους πόρους της κοινής επιχείρησης SESAR 
3.2.3.1. Περίληψη 

  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα 

 X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Αριθμός προσωπικού στην κοινή επιχείρηση SESAR (σε αριθμό εργαζομένων/ΙΠΑ)1

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202
4

ΣΥΝΟ
ΛΟ

Έκτακτοι 
υπάλληλοι 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

εκ των οποίων 
AD 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

εκ των οποίων 
AST 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Συμβασιούχοι 
υπάλληλοι -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- --

Αποσπασμένοι 
εθνικοί 

εμπειρογνώμονες
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ΣΥΝΟΛΟ 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

εκατομμύρια ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ΣΥΝΟ
ΛΟ

Μόνιμοι 
υπάλληλοι 

(κατηγορίας AD)

Μόνιμοι 
υπάλληλοι 
Κατηγορία 
AST

Έκτακτοι 
υπάλληλοι 

εκ των οποίων 
AD

εκ των οποίων 
AST

Συμβασιούχοι 
υπάλληλοι

                                               
1 Στην περίπτωση των ΣΔΙΤ οργανισμούς βάσει του άρθρου 209 του ΔΚ, ο πίνακας αυτός 

περιλαμβάνεται για ενημερωτικούς σκοπούς.
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Αποσπασμένοι 
εθνικοί 

εμπειρογνώμονες

ΣΥΝΟΛΟ 6,300 6,400 6,500 6,600 6,700 6,800 6,900 7,000 7,10
0 7,200 7,300 74,85

Αναφέρετε την προβλεπόμενη ημερομηνία πρόσληψης και προσαρμόστε το ποσό αναλόγως 
(εάν η πρόσληψη γίνει τον Ιούλιο, λαμβάνεται υπόψη μόνο το 50% του μέσου κόστους) και 
δώστε περαιτέρω εξηγήσεις στο παράρτημα, ενότητα 3. 

3.2.3.2. Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό για την εποπτεύουσα ΓΔ

  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων 
πόρων. 

 X (Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, 
όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση που εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα 
προσωπικού (θέσεις μόνιμων και/ή 
έκτακτων υπαλλήλων)

06 01 01 01 (στην έδρα και στα 
γραφεία αντιπροσωπείας της 
Επιτροπής – 2AD + 1AST)

0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393

XX 01 01 02 (Αντιπροσωπείες)

XX 01 05 01 (Έμμεση έρευνα)

10 01 05 01 (Άμεση έρευνα)

 Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα 
ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: 
ΙΠΑ)

06 01 02 01 - 1 SNE από το 
«συνολικό κονδύλιο») 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078

XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΝΕΑ, ΤΥ 
και ΑΕΕ στις αντιπροσωπείες)

- στην έδρα3

XX 01 
04 ΕΕ2 - σε αντιπροσωπείες

                                               
2 Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραμμές 

«BA»).
3 Κυρίως για τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).
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XX 01 05 02 (CA, SNE, INT -
Έμμεση έρευνα)

10 01 05 02 (CA, SNE, INT -
Άμεση έρευνα)

Άλλη γραμμή του προϋπολογισμού 
(να προσδιοριστεί)

ΣΥΝΟΛΟ 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471

XX είναι ο τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.
Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη 
διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεμηθεί στο πλαίσιο της ίδιας 
της ΓΔ και θα συμπληρωθούν, ενδεχομένως, από όλα τα συμπληρωματικά κονδύλια που 
μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια ΓΔ για τη διαχείριση της δράσης στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας χορήγησης και με βάση τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι - Υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου,

- Σύνδεση με την Επιτροπή Ενιαίου Ουρανού,

- Σύνδεση με άλλα πεδία πολιτικής,

- Εποπτεία, παρακολούθηση και αξιολόγηση της δράσης για την 
εκτέλεση του γενικού προγράμματος ATM. 

Εξωτερικό προσωπικό - Συντονισμός της έρευνας ATM που εκτελείται στο πλαίσιο του 
SESΑR με άλλες δραστηριότητες έρευνας στις αερομεταφορές. 

Η περιγραφή του υπολογισμού του κόστους του ισοδυνάμου ΙΠΑ πρέπει να συμπεριληφθεί 
στο παράρτημα, ενότητα 3. 

3.2.3.3. Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό της κοινής επιχείρησης SESAR4

  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων 
πόρων. 

 X (Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, 
όπως εξηγείται κατωτέρω: 

α. Εκτιμώμενες απαιτήσεις ανθρώπινων πόρων που θα χρηματοδοτηθούν από πιστώσεις 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020

Εκτίμηση που εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης
Έτος
2014

Έτος
2015

Έτος
2016

Έτος
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

 Θέσεις απασχόλησης του 
πίνακα προσωπικού (θέσεις 
μόνιμων και/ή έκτακτων 
υπαλλήλων)

                                               
4 Στην περίπτωση των οργανισμών ΣΔΙΤ βάσει του άρθρου 209 του ΔΚ, το τμήμα αυτό περιλαμβάνεται 

για ενημερωτικούς σκοπούς.
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XX XX XX XX (ΣΔΙΤ),

Μόνιμοι υπάλληλοι (κατηγορίας 
AD) -- -- -- -- -- -- --

Μόνιμοι υπάλληλοι (κατηγορία 
AST) -- -- -- -- -- -- --

 Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)5

XX XX XX XX (οργανισμός 
ΣΔΙΤ),

Τεχνική υποστήριξη 39 39 39 39 39 39 39 39

εκ των οποίων AD 33 33 33 33 33 33 33 33

εκ των οποίων AST 6 6 6 6 6 6 6 6

ΠΑΥ __ -- -- -- -- -- -- --

ΑΕΕ 3 3 3 3 3 3 3 3

INT -- -- -- -- -- -- -- --

ΣΥΝΟΛΟ 42 42 42 42 42 42 42 42

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι Εξασφάλιση χρηστής διαχείρισης του προγράμματος και των δημοσιονομικών 
της κοινής επιχείρησης SESAR και του προγράμματος SESAR μέσω της 
επίτευξης των στόχων που καθορίζονται στον κανονισμό του Συμβουλίου 
αριθ. 219/2007 και στο ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα ATM. Το προσωπικό 
κατευθύνει και εξασφαλίζει την εποπτεία της υλοποίησης του προγράμματος 
SESAR, εστιάζοντας στις βασικές δραστηριότητες και υπεργολαβίες σε 
εξωτερικούς αναδόχους — συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής, της παροχής 
των υποστηρικτικών υπηρεσιών (ΤΠΕ, υπολογισμοί μισθοδοσίας και 
αποστολών, κλπ).

Εξωτερικό προσωπικό Εφόσον είναι απαραίτητο, προσωπικό με ειδική εμπειρογνωμοσύνη, ιδίως από 
τα κράτη μέλη, εντάσσεται στην κοινή επιχείρηση SESAR για συνεισφέρει 
στην τεχνική εμπειρογνωμοσύνη του έκτακτου προσωπικού. Αυτό 
εξασφαλίζει καλύτερη κατανόηση των αναμενόμενων αναγκών και οργάνωση 
των κρατών μελών της ΕΕ και του Eurocontrol, τα οποία στο μέλλον θα 
εφαρμόσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος SESAR.

Η περιγραφή του υπολογισμού του κόστους του ισοδυνάμου ΙΠΑ πρέπει να συμπεριληφθεί 
στο παράρτημα, ενότητα 3. 

β. Ανθρώπινοι πόροι που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου 2007-20136

Εκτίμηση που εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

Έτος
2014

Έτος
2015

Έτος
2016

Έτος
2017

                                               
5 CA= Συμβασιούχος υπάλληλος, LA= Τοπικός υπάλληλος, SNE= Seconded National Expert 

(αποσπασµένος εθνικός εμπειρογνώμονας) INT = προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»)· 
6 Στην περίπτωση των ΣΔΙΤ οργανισμούς βάσει του άρθρου 209 του ΔΚ, ο πίνακας αυτός 

περιλαμβάνεται για ενημερωτικούς σκοπούς.
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 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα 
προσωπικού (θέσεις μόνιμων και/ή 
έκτακτων υπαλλήλων)

XX XX XX XX (οργανισμός ΣΔΙΤ),

Μόνιμοι υπάλληλοι (κατηγορίας AD)
Μόνιμοι υπάλληλοι (κατηγορίας AST)

-- -- -- --

 Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)7

Κοινή επιχείρηση SESAR (ΣΔΙΤ)

Τεχνική υποστήριξη 39 39 39 --

εκ των οποίων AD 33 33 33 --

εκ των οποίων AST 6 6 6 --

ΠΑΥ -- -- -- --

ΑΕΕ 3 3 3 --

INT -- -- -- --

ΣΥΝΟΛΟ 42 42 42 --

γ. Συνεισφορά στο κόστος λειτουργίας για την περάτωση των δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτούνται από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2007-2013
εκατ. ευρώ (σε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Έτος Έτος Έτος

2014 2015 2016 Σύνολο[1] 

Συνεισφορά της ΕΕ σε ρευστό

Αναλήψεις υποχρεώσεων(*)
0,000 0,000 0,000 0,000

Συνεισφορά τρίτων σε ρευστό
(μέλη + Eurocontrol)

Αναλήψεις υποχρεώσεων (επίσης = πληρωμές)

5,819 8,204 8,204

22,228

ΣΥΝΟΛΟ 5,819 8,204 8,204
22,228

1] Το σύνολο της ενωσιακής συνεισφοράς σε ρευστό πρέπει να ισούται με το προβλεπόμενο κονδύλιο του 
προϋπολογισμού 2013 για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του φορέα για την περίοδο 2007-2013.

                                               
7 CA= Συμβασιούχος υπάλληλος, LA= Τοπικός υπάλληλος, SNE= Seconded National Expert 

(αποσπασµένος εθνικός εμπειρογνώμονας) INT = προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»)· 
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3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 

 X Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο.

3.2.5. Συνεισφορές τρίτων 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτα μέρη. 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται 
κατωτέρω:

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2014

Έτος
2015

Έτος
2016

Έτος
2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Σύνολο

Συνεισφορά 
του 
Eurocontrol 
σε ρευστό για 
τα διοικητικά 
έξοδα

1 2 0,250 3 5 5 1,300 1,300 1,300 1,300 1,30
0 22,75

Συνεισφορές 
άλλων μελών
σε ρευστό για 
τις διοικητικές 
δαπάνες

2,500 2,500 2,500 2,500 5 5 1 1 1 1 1 25

Συνεισφορά 
του 
Eurocontrol 
σε είδος για 
τις 
λειτουργικές 
δαπάνες

19 38 49,750 57 95 95 24,700 24,70
0 24,700 24,70

0
24,7
00 477,25

Συνεισφορές 
άλλων μελών
σε είδος για 
τις 
λειτουργικές 
δαπάνες

47,500 47,500 47,500 47,500 95 95 19 19 19 19 19 475

ΣΥΝΟΛΟ 
συγχρηματοδο
τούμενων 
πιστώσεων 

70 90 100 110 200 200 46 46 46 46 46 1000

3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα 

 X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δημοσιονομικό αντίκτυπο στα 
έσοδα.

  Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δημοσιονομικό αντίκτυπο που περιγράφεται 
κατωτέρω:

–  στους ιδίους πόρους 
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–  στα διάφορα έσοδα 


