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Ändringsförslag 17
Christian Ehler

Förslag till förordning
Avdelning 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av rådets förordning (EG) 
nr 219/2007 om bildande av ett gemensamt 
företag för utveckling av en ny generation 
av det europeiska systemet för 
flygledningstjänsten (Sesar) i fråga om 
förlängningen av det gemensamma 
företaget till 2024

om ändring av rådets förordning (EG) 
nr 219/2007 om bildande av ett gemensamt 
företag för utveckling av en ny generation 
av det europeiska systemet för 
flygledningstjänsten (Sesar) i fråga om 
förlängningen av det gemensamma 
företaget till 2020

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Or. en

Motivering

Löptiden för gemensamma teknikinitiativ bör anpassas till löptiden för Horisont 2020 och 
framtida ramprogram. Genom att förkorta löptiden för Sesar kan också det gemensamma 
företaget klara en minskad budget utan att behöva ändra sin planerade verksamhet.

Ändringsförslag 18
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/20134a (Horisont 
2020) syftar till att i högre grad främja 
forskning och innovation genom att 
kombinera medel från Horisont 2020 med 
medel från den privata sektorn i offentlig-
privata partnerskap på nyckelområden 
där forskning och innovation kan bidra 
till unionens bredare 
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konkurrenskraftsmål samt till att uppbåda 
privata investeringar och hantera 
samhällsutmaningar. Dessa partnerskap 
bör grunda sig på ett långsiktigt åtagande 
som omfattar ett välavvägt bidrag från 
samtliga parter samt ansvara för att deras 
mål uppnås och vara anpassade till 
unionens strategiska mål för forskning, 
utveckling och innovation. Dessa 
partnerskap bör förvaltas och fungera på 
ett öppet, insynsvänligt, verkningsfullt och 
effektivt sätt och ge många olika 
intressenter som är verksamma på 
respektive partnerskaps specifika område 
möjlighet att medverka. Unionen skulle 
kunna medverka i dessa partnerskap 
genom att ge finansiella bidrag till 
gemensamma företag som bildas på 
grundval av artikel 187 i fördraget inom 
ramen för beslut nr 1982/2006/EG.
_________________
4a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr .../2013 av den … 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
Ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L ...).

Or. en

Motivering

Genom detta tillägg betonas de viktiga principer som man enats om under förhandlingarna 
om Horisont 2020 när det gäller de gemensamma teknikinitiativen och vad de bör medföra.

Ändringsförslag 19
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det gemensamma företaget uppfyller (7) Det gemensamma företaget uppfyller 
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de kriterier för offentlig-privata 
partnerskap som fastställs i rådets beslut 
(EU) nr .../2013 av den ... 2013 om 
inrättande av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 (2014–
2020)16 (nedan kallat det särskilda 
programmet för Horisont 2020).

de kriterier för offentlig-privata 
partnerskap som fastställts i enlighet med 
Horisont 2020 och i rådets beslut (EU) 
nr .../2013 av den ... 2013 om inrättande av 
det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 (2014–
2020)16 (nedan kallat det särskilda 
programmet för Horisont 2020), varför 
ytterligare stöd bör ges till gemensamma 
företag som bildats inom ramen för beslut 
nr 1982/2006/EG på de villkor som anges 
i beslut (EU) nr […]/2013.

__________________ __________________
16 EUT … [H2020 SP] 16 Rådets beslut (EU) nr .../2013 av den ... 

2013 om inrättande av det särskilda 
programmet för genomförande av 
Horisont 2020 (2014–2020) (EUT L …).

Or. en

Motivering

Det bör inte bara ges en hänvisning till det särskilda programmet utan även till 
ramprogrammet, eftersom det är viktigt för att bevisa efterlevnaden av artikel 19 i 
ramprogrammet och de principer som anges där.

Ändringsförslag 20
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) För att öka insynen och förbättra 
förvaltningen av de anslagna medlen bör 
kommissionen för Europaparlamentet och 
rådet lägga fram ett flerårigt 
arbetsprogram för det gemensamma 
företaget i början av unionens nya 
budgetram för 2014–2020. Detta 
reviderade fleråriga arbetsprogram bör 
innehålla detaljerade uppgifter om 
samtliga planerade verksamheter inom 
det gemensamma företaget och om 
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företagets tidsplan och kostnader till och 
med 2020 och därefter.

Or. en

Ändringsförslag 21
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Erfarenheterna av verksamheten inom 
det gemensamma företaget som ett 
unionsorgan enligt artikel 185 i rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/200218 
visar att den nuvarande ramen för 
verksamheten är tillräckligt flexibel och 
anpassad till det gemensamma företagets 
behov. Det gemensamma företaget bör 
utöva sin verksamhet i enlighet med artikel 
208 i förordning nr 966/2012 av den 25 
oktober 2012 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget19, som ersatte 
artikel 185 i förordning nr 1605/2002, och 
bör anta finansiella regler som inte bör 
avvika från rambudgetförordningen utom 
där deras särskilda behov kräver det och 
med kommissionens föregående samtycke.

(11) Erfarenheterna av verksamheten inom 
det gemensamma företaget som ett 
unionsorgan enligt artikel 185 i rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/200218 
visar att den nuvarande ramen för 
verksamheten är tillräckligt flexibel och 
anpassad till det gemensamma företagets 
behov. Det gemensamma företaget bör 
utöva sin verksamhet i enlighet med artikel 
208 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 
den 25 oktober 2012 om finansiella regler 
för unionens allmänna budget, som ersatte 
artikel 185 i förordning nr 1605/2002, och 
bör anta finansiella regler som inte bör 
avvika från rambudgetförordningen.

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

Or. ro

Ändringsförslag 22
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Med hänsyn till det övergripande 
målet för Horisont 2020 att avsevärt 
förenkla och harmonisera finansieringen 
av forskning och innovation på 
unionsnivå bör de gemensamma 
företagen fastställa enkla 
förvaltningsmodeller och undvika 
regelverk som skiljer sig från 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 23
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Utan att det påverkar den 
deltidsutvärdering som anges i artikel 7 
och i enlighet med artikel 32 i 
Horisont 2020-förordningen bör 
gemensamma teknikinitiativ, som ett 
särskilt finansieringsinstrument för 
Horisont 2020, bli föremål för en 
ingående deltidsutvärdering som bör 
inbegripa bland annat en analys av deras 
öppenhet, insyn och effektivitet.

Or. en

Motivering

Denna hänvisning är nödvändig för att ta hänsyn till det slutliga resultatet av Horisont 2020-
förhandlingarna. Den återspeglar en annan viktig aspekt som parlamentet lyckades införa i 
artikel 32 i Horisont 2020-förordningen.

Ändringsförslag 24
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Med hänsyn till det övergripande 
målet för Horisont 2020 att avsevärt 
förenkla och harmonisera finansieringen 
av forskning och innovation på 
unionsnivå bör löptiden för alla offentlig-
privata partnerskap som finansieras inom 
ramen för Horisont 2020 anpassas till 
ramprogrammets löptid, i syfte att 
undvika att olika regelverk löper parallellt 
och därmed belastar deltagarna och 
unionens organ med ytterligare 
administrativa bördor i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 25
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13c) Med hänsyn till de avsedda 
synergieffekterna mellan Horisont 2020 
och strukturfonderna samt relevanta 
nationella och regionala 
FoU-finansieringsprogram bör unionens 
regionerna uppmanas att bidra aktivt till 
det gemensamma företagets 
verksamheter, t.ex. genom att stödja 
ekonomiskt relevant 
forskningsinfrastruktur, utarbeta förslag 
och utnyttja relevanta aktörers 
forskningsresultat eller 
nätverksverksamhet, i syfte att öka de 
regionala effekterna av 
Sesar-verksamheter och deras potential 
att skapa sysselsättning och tillväxt på 
regional nivå.
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Or. en

Motivering

Europaparlamentet lyckades få en ny artikel införd i Horisont 2020-ramförordningen, i vilken 
det uttryckligen yrkas på bättre synergieffekter mellan Horisont 2020 och strukturfonderna. I 
detta sammanhang bör gemensamma teknikinitiativ inte utgöra några undantag. Regionerna 
bör uppmanas att bidra till deras verksamheter, särskilt med hänsyn till deras enorma 
potential att stärka regionala kluster.

Ändringsförslag 26
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 13d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13d) Med hänsyn till vikten av 
kontinuerlig innovation för den 
europeiska transportsektorns 
konkurrenskraft och det motsvarande 
höga antalet gemensamma teknikinitiativ 
på detta område bör de medel som anslås 
för utmaningen ”smarta, gröna och 
integrerade transporter” på området 
samhälleliga utmaningar i Horisont 2020 
bli föremål för en fördjupad 
budgetbedömning och en potentiell 
ökning i enlighet med den preliminära 
utvärdering som avses i artikel 32 i 
Horisont 2020-förordningen.

Or. en

Motivering

Med tre gemensamma teknikinitiativ som ska finansieras genom utmaningen ”transporter” –
Sesar, Clean Sky 2 och troligen Shift2Rail – förefaller budgeten för denna utmaning vara 
särskilt ansträngd, vilket medför potentiellt negativa konsekvenser för forskningssamarbetet 
inom området. Föredraganden rekommenderar därför starkt att budgeten för utmaningen 
”transport” ses över efter halva tiden.

Ändringsförslag 27
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 219/2007
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det gemensamma företaget ska upphöra 
den 31 december 2024.”

Det gemensamma företaget ska upphöra 
31 december 2020.”

Or. en

Motivering

Löptiden för gemensamma teknikinitiativ bör anpassas till löptiden för Horisont 2020 och 
framtida ramprogram. Genom att förkorta löptiden för Sesar kan också det gemensamma 
företaget klara en minskad budget utan att behöva ändra sin planerade verksamhet.

Ändringsförslag 28
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 219/2007
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel ska införas:
”Artikel 1a
Verksamheternas räckvidd
1. För att fullgöra de uppgifter som anges 
i artikel 1 får forskningsprogrammet 
Sesar finansiera forsknings- och 
utvecklingsverksamhet som innefattar 
tekniska mognadsgrader från 2 till 6.
2. I fall då forskningsprogrammet Sesar 
förutser innovationsåtgärder som 
innefattar tekniska mognadsgrader från 7 
till 8 ska finansieringssatserna för 
indirekta åtgärder minskas i enlighet med 
artikel 28 i reglerna för deltagande.
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Or. en

Motivering

Syftet med denna artikel är att klargöra räckvidden för det gemensamma företaget Sesars 
verksamheter, särskilt i förhållande till de relevanta tekniska mognadsgrader som omfattas av 
dess forskningsprogram. I reglerna för deltagande efterfrågas också större beaktande av 
konceptet teknisk mognadsgrad för att fastställa finansieringsnivåerna, vilket tas upp i denna 
artikel när det gäller de finansieringssatser som används i indirekta åtgärder.

Ändringsförslag 29
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EG) nr 219/2007
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens maximala bidrag som täcker 
kostnaderna inom den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 ska vara 
600 miljoner euro21 (inklusive Efta-bidrag)
och ska betalas från de anslag i budgeten 
som avsatts för Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020).

Unionens maximala bidrag som täcker 
kostnaderna inom den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 ska vara 
600 miljoner euro21 inklusive bidrag från 
Efta-medlemsstaterna och ska betalas från 
de anslag i budgeten som avsatts för 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020).

Kommissionen har rätt att invända mot 
att gemenskapens bidrag används för 
ändamål som den anser strida mot de 
principer för gemenskapsprogrammen 
som nämns i första stycket eller dess 
budgetförordning eller skada unionens 
intressen. Om kommissionen invänder får 
det gemensamma företaget inte använda 
gemenskapens bidrag för dessa ändamål.

__________________ __________________
21 Preliminärt belopp i löpande priser. 
Beloppet kommer att bero på det belopp 
som slutligen avtalas för GD MOVE för 
temat ”Smarta, gröna och integrerade 
transporter” som kommer att godkännas av 
budgetmyndigheten i den slutliga 
versionen av lagstiftningen och 

21 Preliminärt belopp i löpande priser. 
Beloppet kommer att bero på det belopp 
som slutligen avtalas för GD MOVE för 
temat ”Smarta, gröna och integrerade 
transporter” som kommer att godkännas av 
budgetmyndigheten i den slutliga 
versionen av lagstiftningen och 
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finansieringsöversikten. finansieringsöversikten.

Or. fr

Motivering

Redaktionellt förtydligande och tillägg av det tidigare tredje stycket, som hade försvunnit utan 
anledning.

Ändringsförslag 30
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EG) nr 219/2007
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens maximala bidrag som täcker 
kostnaderna inom den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 ska vara 
600 miljoner euro21 (inklusive Efta-bidrag) 
och ska betalas från de anslag i budgeten 
som avsatts för Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020).”

Unionens maximala bidrag som täcker 
kostnaderna inom den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 ska vara 
525 miljoner euro21 (inklusive Efta-bidrag) 
och ska betalas från de anslag i budgeten 
som avsatts för Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020).”

__________________ __________________
21 Preliminärt belopp i löpande priser. 
Beloppet kommer att bero på det belopp 
som slutligen avtalas för GD MOVE för 
temat ”Smarta, gröna och integrerade 
transporter” som kommer att godkännas av 
budgetmyndigheten i den slutliga 
versionen av lagstiftningen och 
finansieringsöversikten.

21 Preliminärt belopp i löpande priser. 
Beloppet kommer att bero på det belopp 
som slutligen avtalas för GD MOVE för 
temat ”Smarta, gröna och integrerade 
transporter” som kommer att godkännas av 
budgetmyndigheten i den slutliga 
versionen av lagstiftningen och 
finansieringsöversikten.

Or. en

Motivering

Budgeten för det gemensamma företaget Sesar bör minskas med 12,5 procent till följd av den 
övergripande minskningen av Horisont 2020-anslagen inom den fleråriga budgetramen, i 
syfte att inte äventyra den känsliga balansen mellan finansieringen av forskningssamarbete 
inom transport å ena sidan och finansieringen av det gemensamma teknikinitiativet å andra 
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sidan. Samma nedskärning bör gälla för andra teknikinitiativ. Samtidigt föreslås det att Sesar 
ska vara i drift fyra år kortare än vad som tidigare föreslagits.

Ändringsförslag 31
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 219/2007
Artikel 4a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De finansiella regler som är tillämpliga på 
det gemensamma företaget ska antas av 
styrelsen efter samråd med kommissionen. 
De ska inte avvika från 
budgetplanförordning såvida det inte 
särskilt krävs för det gemensamma 
företagets verksamhet och kommissionens 
har givit sitt föregående samtycke.

De finansiella regler som är tillämpliga på 
det gemensamma företaget ska antas av 
styrelsen efter samråd med kommissionen. 
De ska inte avvika från 
budgetplanförordningen.

Or. ro

Ändringsförslag 32
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led b
Förordning (EG) nr 219/2007
Artikel 4a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Punkt 2 ska utgå. b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

Det gemensamma företaget ska ha rätt att 
organisera sin egen 
internrevisionsfunktion.

Or. fr
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Ändringsförslag 33
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 219/2007
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Kommissionen ska utvärdera 
genomförandet av denna förordning, det 
gemensamma företagets resultat och 
arbetsmetoder samt dess allmänna 
finansiella situation vart tredje år från det 
att det gemensamma företaget inleder sin 
verksamhet och åtminstone sex månader 
efter att det upphör. Kommissionen ska 
lägga fram resultaten av dessa 
utvärderingar inför Europaparlamentet och 
rådet.”

1. ”Kommissionen ska för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
det reviderade fleråriga arbetsprogrammet 
i början av unionens nya budgetram för 
2014–2020.

2. Kommissionen ska utvärdera 
genomförandet av denna förordning, det 
gemensamma företagets resultat och 
arbetsmetoder samt dess allmänna 
finansiella situation vartannat år från det 
att det gemensamma företaget inleder sin 
verksamhet och åtminstone sex månader 
efter att det upphör. Kommissionen ska 
lägga fram resultaten av dessa 
utvärderingar inför Europaparlamentet och 
rådet.”

Or. en

Ändringsförslag 34
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 219/2007
Artikel 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Kommissionen ska utvärdera 1. ”Kommissionen ska utvärdera 
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genomförandet av denna förordning, det 
gemensamma företagets resultat och 
arbetsmetoder samt dess allmänna 
finansiella situation vart tredje år från det 
att det gemensamma företaget inleder sin 
verksamhet och åtminstone sex månader 
efter att det upphör. Kommissionen ska 
lägga fram resultaten av dessa 
utvärderingar inför Europaparlamentet och 
rådet.”

genomförandet av denna förordning, det 
gemensamma företagets resultat och 
arbetsmetoder samt dess allmänna 
finansiella situation vart tredje år från det 
att det gemensamma företaget inleder sin 
verksamhet och åtminstone sex månader 
efter att det upphör. Kommissionen ska 
lägga fram resultaten av dessa 
utvärderingar inför Europaparlamentet och 
rådet. Den utvärdering av det 
gemensamma företaget Sesar som ska 
göras under 2017 ska ingå i och ställas 
samman med deltidsutvärderingen av 
Horisont 2020.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar ändringarna i artikel 32 i Horisont 2020-förordningen, i vilken 
det tydligt anges att gemensamma teknikinitiativ är en del av och föremål för 
deltidsutvärderingen av Horisont 2020.

Ändringsförslag 35
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 219/2007
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 7 ska följande punkt läggas till:
2. Det gemensamma företagets budget får 
ändras under översynen efter halva tiden.

Or. en

(Se ändringsförslag 9).

Motivering

Beroende på utfallet av deltidsutvärderingen och med vederbörlig hänsyn till alla övriga 
relevanta faktorer bör möjligheten att justera budgeten för Sesar ingå i den grundläggande 
rättsakten om Sesar. I allmänhet bör en sådan hänvisning till en eventuell budgetändring i 
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samband med översynen efter halva tiden också ingå i de respektive grundläggande 
rättsakterna för andra gemensamma företag.

Ändringsförslag 36
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EG) nr 219/2007
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Följande artikel ska införas:
”Artikel 7a
1. Förordning (EU) nr... [Regler för 
deltagande och spridning inom 
Horisont 2020] och kommissionens 
genomförandebeslut ska tillämpas på de 
indirekta åtgärder som det gemensamma 
företaget finansierar. Det gemensamma 
företaget ska i enlighet med den 
förordningen betraktas som ett 
finansieringsorgan och ge ekonomiskt 
stöd till indirekta åtgärder i enlighet med 
artikel 1 i stadgarna i bilagan.
2. Ansökningsomgångar som det 
gemensamma företaget anordnar ska i 
enlighet med de principer om insyn och 
icke diskriminering som anges i 
artiklarna 60.1 och 128.1 i förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 och artikel 19 
i stadgarna offentliggöras på den 
webbaserade deltagarportalen för 
Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att klargöra att reglerna för deltagande i Horisont 2020 och 
genomförandeakterna ska gälla. Under trepartsmötet för Horisont 2020 enades man om att 
öka samstämmigheten mellan alla ansökningsomgångar som finansieras inom ramen för 
Horisont 2020. Kommissionen lovade i detta syfte att verka för att de ansökningsomgångar 
som de gemensamma företagen anordnar ska offentliggöras på deltagarportalen för 



AM\1009067SV.doc 17/22 PE522.979v01-00

SV

Horisont 2020. Alla enades om att göra på detta sätt. Detta ändringsförslag läggs fram för att 
omvandla en självpåtagen skyldighet till ett rättsligt krav, så att de sökande garanteras enkel 
och lättillgänglig information.

Ändringsförslag 37
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mandatet för den person som innehar 
posten som verkställande direktör den 
1 januari 2009 ska upphöra senast den 
31 december 2016. När detta mandat 
upphör eller när den person som innehar 
posten som verkställande direktör den 
1 januari 2009 ersätts skall ett nytt 
förfarande inledas för att utse en 
verkställande direktör enligt artikel 7.2 i 
bilagan till förordning (EG) nr 219/2007.

Mandatet för den person som innehar 
posten som verkställande direktör den 
1 januari 2009 ska upphöra senast 
31 december 2014. När detta mandat 
upphör eller när den person som innehar 
posten som verkställande direktör den 
1 januari 2009 ersätts skall ett nytt 
förfarande inledas för att utse en 
verkställande direktör enligt artikel 7.2 i 
bilagan till förordning (EG) nr 219/2007.

Or. ro

Ändringsförslag 38
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemskap i det gemensamma företaget 
ska upphöra den 31 december 2016 för 
medlemmar i det gemensamma företaget 
som, per den 1 januari 2014, inte bidrar i 
natura eller i kontanter till kostnaderna för 
det gemensamma företagets arbetsprogram 
som relateras till unionens budgetram för 
2014–2020.

Medlemskap i det gemensamma företaget 
ska upphöra 31 december 2014 för 
medlemmar i det gemensamma företaget 
som, per den 1 januari 2014, inte bidrar i 
natura eller i kontanter till kostnaderna för 
det gemensamma företagets arbetsprogram 
som relateras till unionens budgetram för 
2014–2020.

Or. ro
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Ändringsförslag 39
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. Den ska finnas 
tillgänglig i sin konsoliderade version med 
den ändrade förordningen inom tre 
månader från ikraftträdandet.

Or. fr

Ändringsförslag 40
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga – led 1 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 219/2007
Bilaga – artikel 5 – punkt 1 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande punkt ska införas:
ma) godkänna företeckningen över 
förslag som valts ut för finansiering på 
grundval av den rankinglista som tagits 
fram av en panel oberoende experter i 
enlighet med artikel 40 i reglerna för 
deltagande i Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 41
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga – led 1 – led b
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Förordning (EG) nr 219/2007
Bilaga – artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska sammanträda minst 
tre gånger om året. Extraordinarie 
sammanträden ska sammankallas, om 
antingen en tredjedel av 
styrelsemedlemmarna med minst 30 % av 
rösterna, eller kommissionen eller den 
verkställande direktören begär det.”

Styrelsen ska sammanträda minst 
tre gånger om året. Extraordinarie 
sammanträden ska sammankallas, om 
antingen en tredjedel av 
styrelsemedlemmarna med minst 30 % av 
rösterna, eller unionen eller den 
verkställande direktören begär det.”

Or. ro

Ändringsförslag 42
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga – led 2
Förordning (EG) nr 219/2007
Bilaga – artikel 4a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemmar i det gemensamma 
företaget eller i styrelsen och det 
gemensamma företagets personal får inte 
delta i förberedelsen, utvärderingen eller 
förfarandet för tilldelningsförfarandet för 
ekonomiskt stöd från det gemensamma 
företaget, särskilt i samband med 
upphandlingar eller ansökningsomgångar 
om de äger, företräder eller har avtal med 
organ som är potentiella kandidater eller 
sökande.”

1. Styrelsen ska på förslag av den 
verkställande direktören anta 
bestämmelser för förebyggande och
hantering av intressekonflikter.

1a. De bestämmelser som avses i punkt 1 
ska åtminstone
a) inbegripa krav på att 
styrelseledamöterna, den verkställande 
direktören och det gemensamma 
företagets medlemmar och personal ska 
avge en förklaring om åtaganden och 
redogöra för huruvida de har eller inte 
har intressen som skulle kunna inverka 
negativt på deras oberoende,
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b) inbegripa krav på att de förklaringar 
som avses i led a ska vara korrekta och 
fullständiga och inges skriftligen vid de 
berörda personernas inträde i tjänst samt 
förnyas vid eventuell ändring av deras 
personliga förhållanden,
c) inbegripa tydliga och objektiva kriterier 
för bedömning av de förklaringar som 
avgivits i enlighet med led a samt 
garantera att dessa kriterier tillämpas 
konsekvent och stadga om att alla 
förklaringar ska kontrolleras i händelse 
av problem i detta sammanhang,
d) inbegripa ett förfarande för att 
säkerställa att personer som äger eller har 
partnerskapsavtal med organ som är 
potentiella kandidater till offentliga 
anbudsinfordringar eller företräder 
sådana organ eller som har konstaterats 
ha någon annan potentiell 
intressekonflikt inte deltar i förberedelsen, 
utvärderingen eller tilldelningen i 
samband med offentliga upphandlingar,
f) stadga om frivillig fortbildning om 
intressekonflikter för den verkställande 
direktören, all personal i det 
gemensamma företaget samt 
styrelseledamöterna.

Or. en

Motivering

De förslag som föredraganden lagt fram förefaller oproportionerliga och har ändrats.

Ändringsförslag 43
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 219/2007
Bilaga – artikel 7 – punkt 5 – led ha (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I artikel 7.5 ska följande punkt läggas 
till:
ha) utan dröjsmål följa upp alla 
eventuella rekommendationer som avges i 
samband med deltidsutvärderingen av det 
gemensamma företaget eller någon annan 
relevant bedömning av Sesar-
verksamheter,

Or. en

Motivering

För att se till att de formellt planerade utvärderingarna ger tillräcklig effekt och för att 
förbättra kvaliteten på förvaltningen av det gemensamma företaget bör den verkställande 
direktören ansvara för uppföljningen av alla relevanta rekommendationer.

Ändringsförslag 44
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Bilaga – led 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. I artikel 16 ska inledningen i punkt 1 
ersättas med följande:

7. I artikel 16 ska punkt 1 ersättas med 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 45
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Bilaga – led 7
Förordning (EG) nr 219/2007
Bilaga – artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Det gemensamma företaget ska utarbeta 1. ”Det gemensamma företaget ska 
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sitt arbetsprogram på grundval av det 
finansiella ramverk som avses i artikel 4.2 
och på grundval av principerna om sund 
förvaltning och ansvarsskyldighet, med 
klart angivna resultatkrav och etappmål. 
Arbetsprogrammet ska omfatta följande:”

utarbeta sitt arbetsprogram på grundval av 
det finansiella ramverk som avses i 
artikel 4.2 och på grundval av principerna 
om sund förvaltning och ansvarsskyldighet, 
med klart angivna resultatkrav och 
etappmål. Arbetsprogrammet ska omfatta 
följande:

a) ett reviderat flerårigt arbetsprogram, 
uppdelat i 24-månadersperioder, som 
beskriver det gemensamma företagets 
verksamheter, tidsplan och kostnader till 
och med 2020 och därefter,
b) årliga arbetsprogram som upprättas
varje år, som beskriver det gemensamma 
företagets verksamheter, tidsplan och 
kostnader under den aktuella perioden.”

Or. en


