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Ændringsforslag 17
Christian Ehler

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

RÅDETS FORORDNING RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EF) nr. 
219/2007 om oprettelse af et 
fællesforetagende til udvikling af en ny 
generation af det europæiske 
lufttrafikstyringssystem (SESAR) for så
vidt angår en forlængelse af 
fællesforetagendet indtil 2024

om ændring af forordning (EF) nr. 
219/2007 om oprettelse af et 
fællesforetagende til udvikling af en ny 
generation af det europæiske 
lufttrafikstyringssystem (SESAR) for så 
vidt angår en forlængelse af 
fællesforetagendet indtil 2020

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. en

Begrundelse

FTI'ernes varighed bør tilpasses Horisont 2020 og de kommende rammeprogrammer. Hvis 
tidshorisonten for SESAR afkortes, vil fællesforetagendet kunne klare sig med et reduceret 
budget uden at skulle revidere de planlagte aktiviteter.

Ændringsforslag 18
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Det er hensigten, at Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. …/20134a (Horisont 2020) skal have 
større indvirkning på forskning og 
innovation ved at kombinere Horisont 
2020-midler og midler fra den private 
sektor i offentlig-private partnerskaber på 
centrale områder, hvor forskning og 
innovation kan bidrage til EU's 



PE522.979v01-00 4/22 AM\1009067DA.doc

DA

overordnede mål for konkurrenceevnen, 
mobilisere private investeringer og 
medvirke til at løse samfundsmæssige 
udfordringer. Disse partnerskaber bør 
bygge på et langsigtet engagement, 
herunder et afbalanceret bidrag fra alle 
partnere, ligesom de bør være ansvarlige 
for at nå deres mål og på linje med EU's 
strategiske mål inden for forskning, 
udvikling og innovation. Partnerskaberne 
bør styres og fungere på en åben, 
gennemsigtig og effektiv måde og give en 
lang række interessenter, der er aktive på 
de specifikke områder, som er omfattet af 
de pågældende partnerskaber, mulighed 
for at deltage. Unionens deltagelse i disse 
partnerskaber kunne tage form af 
økonomiske bidrag til fællesforetagender, 
der oprettes på basis af artikel 187 i 
traktaten i henhold til afgørelse 
nr. 1982/2006/EF.
_________________
4a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/2013 af … 2013 
om Horisont 2020 – rammeprogrammet 
for forskning og innovation (2014-2020) 
og om ophævelse af beslutning nr. 
1982/2006/EF (EUT L...).

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse understreger de vigtige principper, der opnåedes enighed om under Horisont 
2020-forhandligerne om FTI'er, og de resultater, som disse initiativer skal opnå.

Ændringsforslag 19
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Fællesforetagendet opfylder kriterierne (7) Fællesforetagendet opfylder kriterierne 
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for offentlig-private partnerskaber, der er 
oprettet i henhold til Rådets afgørelse nr. 
2013/.../EU af ... 2013 om særprogrammet 
til gennemførelse af Horisont 2020 (2014-
2020)16 (i det følgende benævnt
"særprogrammet til Horisont 2020").

for offentlig-private partnerskaber, der er 
oprettet i henhold til Horisont 2020 og
Rådets afgørelse nr. 2013/.../EU16 (i det 
følgende benævnt "særprogrammet til 
Horisont 2020"), og der bør derfor ydes 
yderligere støtte til fællesforetagender, der 
oprettes i henhold til afgørelse nr.
1982/2006/EF på de vilkår, der anføres i 
afgørelse nr. …/2013/EU.

__________________ __________________
16 EUT ... [Særprogrammet til Horisont
2020].

16 Rådets afgørelse (EU) nr. .../2013 af ...
2013 om særprogrammet til
gennemførelse af Horisont 2020 (2014-
2020) (EUT L...).

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke kun indføjes en henvisning til særprogrammet, men også til rammeprogrammet 
med henblik på at godtgøre overholdelse af rammeprogrammets artikel 19 og de deri fastsatte 
principper.

Ændringsforslag 20
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) For at øge gennemsigtigheden og 
forbedre forvaltningen af de afsatte 
midler skal Kommissionen fremlægge et 
flerårigt arbejdsprogram for 
Fællesforetagendet for Europa-
Parlamentet og Rådet i begyndelsen af 
Unionens nye finansielle ramme for 2014-
2020. Dette reviderede flerårige 
arbejdsprogram bør indeholde detaljerede 
oplysninger om fællesforetagendets 
planlagte aktiviteter, tidsplan og 
omkostninger frem til 2020 og derefter.

Or. en
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Ændringsforslag 21
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det fremgår af erfaringerne fra driften 
af fællesforetagendet som et organ, der er 
nedsat af Unionen i henhold til artikel 185 i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/200218, 
at de nuværende rammer af driften er 
tilstrækkeligt fleksible og tilpasset 
fællesforetagendets behov. 
Fællesforetagendet bør drives i 
overensstemmelse med artikel 208 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 
2012 om de finansielle regler vedrørende 
Unionens almindelige budget19, der 
erstattede artikel 185 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002, og 
fællesforetagendet bør vedtage nye 
finansielle regler, som kun må afvige fra 
rammefinansforordningen, såfremt dette er 
nødvendigt som følge af foretagendets 
særlige behov, og kun hvis Kommissionen 
på forhånd giver sit samtykke.

(11) Det fremgår af erfaringerne fra driften 
af fællesforetagendet som et organ, der er 
nedsat af Unionen i henhold til artikel 185 i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/200218, 
at de nuværende rammer af driften er 
tilstrækkeligt fleksible og tilpasset 
fællesforetagendets behov. 
Fællesforetagendet bør drives i 
overensstemmelse med artikel 208 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 
2012 om de finansielle regler vedrørende 
Unionens almindelige budget19, der 
erstattede artikel 185 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002, og 
fællesforetagendet bør vedtage nye 
finansielle regler, som ikke må afvige fra 
rammefinansforordningen.

__________________ __________________
18 EFT L 248 af 19.6.2002, s. 1. 18 EFT L 248 af 19.6.2002, s. 1.
19 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1-96. 19 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1-96.

Or. ro

Ændringsforslag 22
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Eftersom det overordnede mål med 
Horisont 2020 er at opnå større 
forenkling og harmonisering af Europas 
støtteordninger til forskning og 
innovation, bør fællesforetagender 
etablere enkle forvaltningsmodeller og 
forhindre regelsæt, som adskiller sig fra 
Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 23
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Med forbehold af den foreløbige 
evaluering, der henvises til i artikel 7, og i 
henhold til artikel 32 i Horisont 2020 bør 
fælles teknologiinitiativer som et særligt 
finansieringsinstrument for 
Horisont 2020 underkastes en 
tilbundsgående foreløbig vurdering, der 
bl.a. bør omfatte en analyse af deres 
åbenhed, gennemsigtighed og effektivitet.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen er nødvendig for at tage højde for det endelige resultat af Horisont 2020-
forhandlingerne. Den afspejler ligeledes et andet vigtigt aspekt, som det lykkedes Europa-
Parlamentet at indføje i artikel 32 i Horisont 2020-forordningen.

Ændringsforslag 24
Christian Ehler
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Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Eftersom det overordnede mål med 
Horisont 2020 er at opnå større 
forenkling og harmonisering af 
europæiske støtteordninger til forskning 
og innovation, bør varigheden af alle 
offentlig-private partnerskaber finansieret 
under Horisont 2020 tilpasses 
rammeprogrammets varighed for at 
forhindre, at forskellige regelsæt løber 
parallelt samt undgå en yderligere 
administrativ byrde for deltagere og EU-
organer i fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag 25
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 13 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13c) Under behørig hensyntagen til de 
påtænkte synergier mellem Horisont 2020 
og strukturfondene samt de relevante 
nationale og regionale FoU-
støtteprogrammer, bør Unionens regioner 
opfordres til at bidrage proaktivt til 
aktiviteterne i fællesforetagendet ved 
f.eks. at yde finansiel støtte til relevant 
forskningsinfrastruktur, forberede forslag 
samt drage nytte af de relevante aktørers 
forskningsresultater eller 
netværksaktiviteter med det formål at 
styrke de regionale virkninger af SESAR-
aktiviteterne og deres potentiale til at 
skabe arbejdspladser og vækst på 
regionalt plan.

Or. en
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Begrundelse

Det lykkedes Europa-Parlamentet at få indført en ny artikel i Horisont 2020-
rammeforordningen, som eksplicit sikrer bedre synergi mellem Horisont 2020 og 
strukturfondene. FTI'er er således ingen undtagelse. Regionerne bør opfordres til at bidrage 
til aktiviteterne, navnlig i lyset af deres store potentiale til at styrke regionale klynger.

Ændringsforslag 26
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 13 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13d) Da det er vigtigt at sikre fortsat 
innovation med henblik på at bevare 
konkurrenceevnen for den europæiske 
transportsektor og det tilsvarende høje 
antal fælles teknologiinitiativer på dette 
område, bør bevillingerne til udfordringen 
"Intelligent, grøn og integreret transport" 
i søjlen for samfundsmæssige 
udfordringer under Horisont 2020 være 
omfattet af en tilbundsgående 
budgetvurdering og en mulig stigning som 
led i den foreløbige evaluering, der 
omtales i artikel 32 i Horisont 2020.

Or. en

Begrundelse

Eftersom tre FTI'er skal finansieres under udfordringen Transport, herunder SESAR, Clean 
Sky 2 og formentlig Shift2Rail, er budgettet til denne udfordring særligt anstrengt, hvilket 
potentielt kan få en negativ indvirkning på samarbejdsforskningen på dette område.
Ordføreren anbefaler derfor på det kraftigste, at der foretages en budgetgennemgang af 
udfordringen Transport i forbindelse med midtvejsevalueringen.

Ændringsforslag 27
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
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Forordning (EF) nr. 219/2007
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesforetagendet ophører med at 
eksistere den 31. december 2024.

Fællesforetagendet ophører med at 
eksistere den 31. december 2020.

Or. en

Begrundelse

FTI'ernes varighed bør tilpasses Horisont 2020 og de kommende rammeprogrammer. Hvis 
tidshorisonten for SESAR afkortes, vil fællesforetagendet kunne klare sig med et reduceret 
budget uden at skulle revidere de planlagte aktiviteter.

Ændringsforslag 28
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 219/2007
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Følgende artikel indsættes:
"Artikel 1a
Omfanget af aktiviteterne
1. For at opfylde opgaverne i artikel 1 kan 
SESAR-forskningsprogrammet finansiere 
FoU-aktiviteter med niveauer af 
teknologisk beredskab på 2-6.
2. Når SESAR-forskningsprogrammet 
omfatter innovationsaktiviteter med 
niveauer af teknologisk beredskab på 7-8, 
skal finansieringssatserne for indirekte 
aktioner reduceres i henhold til artikel 28 
i reglerne for deltagelse.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel har til hensigt at præcisere omfanget af aktiviteterne for fællesforetagendet 
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SESAR, navnlig hvad angår de relevante niveauer af teknologisk beredskab, som er omfattet 
af forskningsprogrammet. Reglerne for deltagelse indebærer ligeledes, at der i højere grad 
tages hensyn til konceptet niveau af teknologisk beredskab til fastsættelse af 
finansieringsniveauet. Dette koncept er medtaget i denne artikel i form af finansieringssatser 
for indirekte aktioner.

Ændringsforslag 29
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
COM(2013)0503
Artikel 4 – stk. 2 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionens bidrag til dækning af 
omkostninger under den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020 er op til 
600 mio. EUR21 (inkl. EFTA’s bidrag), der 
finansieres via budgetbevillingerne til 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020).

Unionens bidrag til dækning af 
omkostninger under den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020 er op til 
600 mio. EUR21 inkl. bidrag fra 
medlemsstaterne af Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning (EFTA), der 
finansieres via budgetbevillingerne til 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020).

Kommissionen kan modsætte sig 
anvendelsen af Fællesskabets bidrag til 
formål, som den anser for at være i 
modstrid med principperne for de i stk. 1 
nævnte fællesskabsprogrammer eller dens 
finansforordning eller til skade for 
Unionens interesser. Fællesforetagendet 
kan ikke anvende Fællesskabets bidrag til 
disse formål, hvis Kommissionen 
modsætter sig dette.

__________________ __________________
21 Vejledende beløb i løbende priser. 
Beløbet afhænger af de endeligt vedtagne 
beløb til GD MOVE under temaet
"intelligent, grøn og integreret transport", 
som vil blive godkendt af 
budgetmyndigheden i den endelige udgave 
af finansieringsoversigten til forslaget.

21 Vejledende beløb i løbende priser. 
Beløbet afhænger af de endeligt vedtagne 
beløb til GD MOVE under temaet
"intelligent, grøn og integreret transport", 
som vil blive godkendt af 
budgetmyndigheden i den endelige udgave 
af finansieringsoversigten til forslaget.

Or. fr
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Begrundelse

Redaktionel præcisering og tilføjelse af det tidligere stk. 3, som var forsvundet uden grund.

Ændringsforslag 30
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 219/2007
Artikel 4 – stk. 2 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionens bidrag til dækning af 
omkostninger under den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020 er op til
600 mio. EUR21 (inkl. EFTA’s bidrag), der 
finansieres via budgetbevillingerne til 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020).

Unionens bidrag til dækning af 
omkostninger under den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020 er op til
525 mio. EUR21 (inkl. EFTA’s bidrag), der 
finansieres via budgetbevillingerne til 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020).

__________________ __________________
21 Vejledende beløb i løbende priser. 
Beløbet afhænger af de endeligt vedtagne 
beløb til GD MOVE under temaet
"intelligent, grøn og integreret transport", 
som vil blive godkendt af 
budgetmyndigheden i den endelige udgave 
af finansieringsoversigten til forslaget.

21 Vejledende beløb i løbende priser. 
Beløbet afhænger af de endeligt vedtagne 
beløb til GD MOVE under temaet
"intelligent, grøn og integreret transport", 
som vil blive godkendt af 
budgetmyndigheden i den endelige udgave 
af finansieringsoversigten til forslaget.

Or. en

Begrundelse

Budgettet til fællesforetagendet SESAR bør nedskæres med 12,5 % som følge af den samlede 
reduktion af finansieringsrammen for Horisont 2020 i den flerårige finansielle ramme. Dette 
sker for ikke at skade den følsomme balance mellem finansiering af samarbejdsforskning i 
transport på den ene side og finansiering af FTI'er på den anden side. Samme nedskæring bør 
finde anvendelse på de øvrige FTI'er. Samtidig foreslås SESAR's varighed afkortet med fire 
år.

Ændringsforslag 31
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 219/2007
Artikel 4 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De for fællesforetagendet gældende 
finansielle bestemmelser vedtages af 
bestyrelsen efter høring af Kommissionen. 
De må ikke afvige fra 
rammefinansforordningen, medmindre 
dette er strengt nødvendig af hensyn til 
fællesforetagendets drift, og 
Kommissionen forudgående har givet sit 
samtykke.

De for fællesforetagendet gældende 
finansielle bestemmelser vedtages af 
bestyrelsen efter høring af Kommissionen. 
De må ikke afvige fra 
rammefinansforordningen.

Or. ro

Ændringsforslag 32
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 219/2007
Artikel 4 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 2 udgår. b) Stk. 2 affattes således:
Fællesforetagendet tilrettelægger frit sin 
egen, interne revisionskapacitet.

Or. fr

Ændringsforslag 33
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 219/2007
Artikel 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert tredje år regnet fra det tidspunkt, 
hvor fællesforetagendets aktiviteter 
indledes, og mindst 6 måneder efter det 
tidspunkt, hvor fællesforetagendet er 
afviklet, foretager Kommissionen 
evalueringer af gennemførelsen af denne 
forordning og af fællesforetagendets 
resultater og arbejdsmetoder samt af 
fællesforetagendets generelle økonomiske 
situation. Kommissionen forelægger
resultaterne af disse evalueringer for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

1. Kommissionen forelægger det 
reviderede flerårige rammeprogram for 
Europa-Parlamentet og Rådet i 
begyndelsen af Unionens nye finansielle 
ramme for 2014-2020.

2. Hvert andet år regnet fra det tidspunkt, 
hvor fællesforetagendets aktiviteter 
indledes, og mindst 6 måneder efter det 
tidspunkt, hvor fællesforetagendet er 
afviklet, foretager Kommissionen 
evalueringer af gennemførelsen af denne 
forordning og af fællesforetagendets 
resultater og arbejdsmetoder samt af 
fællesforetagendets generelle økonomiske 
situation. Kommissionen forelægger 
resultaterne af disse evalueringer for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 34
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 219/2007
Artikel 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert tredje år regnet fra det tidspunkt, 
hvor fællesforetagendets aktiviteter 
indledes, og mindst 6 måneder efter det 
tidspunkt, hvor fællesforetagendet er 
afviklet, foretager Kommissionen 
evalueringer af gennemførelsen af denne 

1. Hvert tredje år regnet fra det tidspunkt, 
hvor fællesforetagendets aktiviteter 
indledes, og mindst 6 måneder efter det 
tidspunkt, hvor fællesforetagendet er 
afviklet, foretager Kommissionen 
evalueringer af gennemførelsen af denne 
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forordning og af fællesforetagendets 
resultater og arbejdsmetoder samt af 
fællesforetagendets generelle økonomiske 
situation. Kommissionen forelægger 
resultaterne af disse evalueringer for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

forordning og af fællesforetagendets 
resultater og arbejdsmetoder samt af 
fællesforetagendets generelle økonomiske 
situation. Kommissionen forelægger 
resultaterne af disse evalueringer for 
Europa-Parlamentet og Rådet.
Evalueringen for 2017 af 
fællesforetagendet SESAR udgør en del af 
og indgår i den foreløbige evaluering af 
Horisont 2020.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget afspejler de ændringer, der er foretaget til artikel 32 i Horisont 2020-
forordningen, hvor FTI'er klart nævnes som en del af og underlagt den foreløbige evaluering 
af Horisont 2020.

Ændringsforslag 35
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 219/2007
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 7 indsættes følgende stykke:
2. Budgettet for fællesforetagendet kan 
underlægges revision i medfør af 
midtvejsevalueringen.

Or. en

(Se ændringsforslag 9)

Begrundelse

Afhængig af resultatet af den foreløbige evaluering og under behørig hensyntagen til alle 
øvrige relevante faktorer bør muligheden for en tilpasning af budgettet for SESAR medtages i 
basisretsakten for SESAR. Generelt bør en mulig budgetgennemgang i forbindelse med 
midtvejsevalueringen også medtages i basisretsakten for de øvrige fællesforetagender.
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Ændringsforslag 36
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 219/2007
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Følgende nye artikel indsættes:
"Artikel 7a
1. Forordning (EU) nr. ... [Reglerne for 
deltagelse og formidling i Horisont 2020] 
og Kommissionens afgørelser om 
gennemførelsen heraf gælder for de 
indirekte aktioner, der finansieres af 
fællesforetagendet. I henhold til samme 
forordning betragtes fællesforetagendet 
som et finansieringsorgan, og det yder 
økonomisk støtte til indirekte aktioner 
som fastsat i punkt 1 i vedtægterne i 
bilaget.
2. I overensstemmelse med principperne 
om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling som fastsat i 
artikel 60, stk. 1, og artikel 128, stk. 1, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
og artikel 19 i vedtægterne skal 
forslagsindkaldelser, som er organiseret 
af fællesforetagendet, offentliggøres på 
den webbaserede Horisont 2020-
deltagerportal.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere, at reglerne for deltagelse i Horisont 
2020 og gennemførelsesretsakterne finder anvendelse. Under Horisont 2020-
trepartsforhandlingerne blev det aftalt at skabe større sammenhæng mellem alle 
indkaldelsesmuligheder, der finansieres under Horisont 2020. I den forbindelse lovede 
Kommissionen at fremme offentliggørelsen af forslagsindkaldelser og indkaldelser af 
interessetilkendegivelser, der er organiseret af FTI'er, på Horisont 2020-deltagerportalen. De 
blev alle enige om at følge denne fremgangsmåde. Dette ændringsforslag har til formål at 
lave en selvforpligtelse om til et lovkrav, der sikrer, at ansøgerne har adgang til enkle og 
tilgængelige oplysninger.
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Ændringsforslag 37
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mandatet for den administrerende direktør, 
der beklæder stillingen pr. 1. januar 2009, 
skal udløbe senest den 31. december 2016. 
Ved mandatperiodens udløb eller i 
forbindelse med en udskiftning af den 
administrerende direktør, der beklæder 
stillingen pr. 1. januar 2009, iværksættes en 
ny procedure med henblik på at udnævne 
en administrerende direktør efter artikel 7, 
stk. 2, i bilaget til forordning (EF) nr. 
219/2007.

Mandatet for den administrerende direktør, 
der beklæder stillingen pr. 1. januar 2009, 
skal udløbe senest den 31. december 2014. 
Ved mandatperiodens udløb eller i 
forbindelse med en udskiftning af den 
administrerende direktør, der beklæder 
stillingen pr. 1. januar 2009, iværksættes en 
ny procedure med henblik på at udnævne 
en administrerende direktør efter artikel 7, 
stk. 2, i bilaget til forordning (EF) nr. 
219/2007.

Or. ro

Ændringsforslag 38
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemskab af fællesforetagendet skal 
ophøre senest den 31. december 2016 for 
de af fællesforetagendets medlemmer pr. 1. 
januar 2014, der ikke i naturalier eller med 
kapitalindskud bidrager til omkostningerne 
ved fællesforetagendets arbejdsprogram i 
relation til Unionens finansielle ramme for 
2014-2020.

Medlemskab af fællesforetagendet skal 
ophøre senest den 31. december 2014 for 
de af fællesforetagendets medlemmer pr. 1. 
januar 2014, der ikke i naturalier eller med 
kapitalindskud bidrager til omkostningerne 
ved fællesforetagendets arbejdsprogram i 
relation til Unionens finansielle ramme for 
2014-2020.

Or. ro
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Ændringsforslag 39
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende. Den gøres 
tilgængelig i en konsolideret udgave med 
den forordning, som ændres, senest tre 
måneder efter dens ikrafttræden.

Or. fr

Ændringsforslag 40
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag – stk. 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 219/2007
Bilag – artikel 5 – stk. 1 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) følgende litra indsættes:
ma) godkende listen over forslag, der er 
udvalgt til at modtage støtte på grundlag 
af en prioriteringsliste udarbejdet af en 
gruppe uafhængige eksperter i henhold til 
artikel 40 i reglerne for deltagelse i 
Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 41
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 219/2007
Bilag – artikel 5 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestyrelsen afholder mindst tre møder om 
året. Ekstraordinære møder afholdes enten 
efter anmodning fra en tredjedel af 
bestyrelsesmedlemmerne, som 
repræsenterer mindst 30 % af stemmerne, 
eller efter anmodning fra Kommissionen
eller den administrerende direktør.

Bestyrelsen afholder mindst tre møder om 
året. Ekstraordinære møder afholdes enten 
efter anmodning fra en tredjedel af 
bestyrelsesmedlemmerne, som 
repræsenterer mindst 30 % af stemmerne, 
eller efter anmodning fra Unionen eller 
den administrerende direktør.

Or. ro

Ændringsforslag 42
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 219/2007
Bilag – artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemmer af fællesforetagendet eller 
bestyrelsen og medarbejdere ved 
fællesforetagendet må ikke deltage i 
forberedelses-, vurderings- eller 
tildelingsprocedurer vedrørende finansiel 
støtte fra fællesforetagendet, bl.a. i 
forbindelse med offentlige udbud eller 
forslagsindkaldelser, hvis de ejer, 
repræsenterer eller har aftaler med 
organer, der er potentielle kandidater 
eller ansøgere.

1. På forslag fra den administrerende 
direktør vedtager bestyrelsen regler for 
forebyggelse og håndtering af 
interessekonflikter.

1a. De i afsnit 1 nævnte regler skal 
mindst:
a) fastsætte krav om, at medlemmer af 
bestyrelsen, den administrerende direktør 
samt medlemmer af og medarbejdere ved 
fællesforetagendet afgiver en 
loyalitetserklæring og en erklæring om, 
hvorvidt de har interesser, som kan anses 
for at berøre deres uafhængighed
b) stille krav om, at erklæringerne i litra 
a) er præcise og fuldstændige, afgives 
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skriftligt ved de pågældendes tiltræden og 
fornyes ved ændring af deres personlige 
forhold
c) indeholde tydelige og objektive kriterier 
for vurdering af erklæringerne i henhold 
til litra a), sikre konsekvent overholdelse 
af disse kriterier og sørge for, at enhver 
sådan erklæring kontrolleres, hvis der 
opstår bekymringer i forbindelse dermed
d) indeholde en procedure, der sikrer, at 
en person, som ejer eller har 
partnerskabsaftaler med organer, der er 
potentielle kandidater til offentlige udbud, 
eller repræsenterer sådanne organer, eller 
hvis der er konstateret en anden potentiel 
interessekonflikt, ikke deltager i 
forberedelses-, vurderings- eller 
tildelingsprocedurer vedrørende offentlige
udbud
f) tilbyde frivillig uddannelse i 
interessekonflikter for den 
administrerende direktør, alle 
fællesforetagendets medarbejdere og alle 
medlemmer af bestyrelsen.

Or. en

Begrundelse

Ordførerens oprindelige forslag virker urimelige og er derfor blevet ændret.

Ændringsforslag 43
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 219/2007
Bilag – artikel 7– stk. 5– litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I artikel 7, stk. 5 indsættes følgende 
litra:
ha) rettidigt følge op på enhver henstilling 
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fra den foreløbige evaluering af 
fællesforetagendet og alle andre relevante 
vurderinger af aktiviteterne under 
fællesforetagendet SESAR.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en tilstrækkelig indflydelse på de formelt planlagte evalueringer samt forbedre 
kvaliteten af forvaltningen af fællesforetagender bør den administrerende direktør have 
ansvaret for opfølgningen af alle relevante henstillinger.

Ændringsforslag 44
Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Bilag – stk. 1 – nr. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. I artikel 16 affattes den indledende del 
af stk. 1 således:

7. I artikel 16 affattes stk. 1 således:

Or. en

Ændringsforslag 45
Evžen Tošenovský
Forslag til forordning
Bilag – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 219/2007
Bilag – artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesforetagendet udarbejder sit 
arbejdsprogram på grundlag af den 
finansielle ramme som omhandlet i artikel 
4, stk. 2, og ud fra sunde forvaltnings- og 
ansvarlighedsprincipper med angivelse af 
klare mål og etaper. Det skal bestå af:

1. Fællesforetagendet udarbejder sit 
arbejdsprogram på grundlag af den 
finansielle ramme som omhandlet i artikel 
4, stk. 2, og ud fra sunde forvaltnings- og 
ansvarlighedsprincipper med angivelse af 
klare mål og etaper. Det skal bestå af:

a) et revideret flerårigt arbejdsprogram 
inddelt i perioder på 24 måneder, som 
beskriver fællesforetagendets aktiviteter, 
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tidsplan og omkostninger frem til 2020 og 
derefter
b) årlige arbejdsprogrammer, der 
udarbejdes hvert år, med en beskrivelse af 
fællesforetagendets aktiviteter, tidsplan og 
omkostninger i den pågældende periode.

Or. en


