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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til 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
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0503),

– der henviser til artikel 187 og 188 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0254/2013),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Transport- og Turismeudvalget (A7-0000/2013),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Det er hensigten, at Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. …/201313a (Horisont 2020) skal have 
større indvirkning på forskning og 
innovation ved at kombinere Horisont 
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2020-midler og midler fra den private 
sektor i offentlig-private partnerskaber på 
centrale områder, hvor forskning og 
innovation kan bidrage til EU's 
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, og de bør være ansvarlige for at 
nå deres mål og i overensstemmelse 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 kan tage form af 
økonomiske bidrag til fællesforetagender, 
der oprettes på basis af traktatens artikel 
187 i henhold til afgørelse nr. 
1982/2006/EF.
___________________
13a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/20131 af … 2013 
om Horisont 2020 – rammeprogram 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-forhandlingerne om OPP'er og de resultater, som disse partnerskaber skal opnå. I tråd 
med betragtning 40 i rammeprogrammet.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning -1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1a) I overensstemmelse med Horisont 
2020 og Rådets afgørelse (EU) nr. 
.../201313b ("særprogrammet til Horisont 
2020") kan der ydes støtte til 
fællesforetagender, som oprettes i 
henhold til Horisont 2020, på de vilkår, 
der anføres i Horisont 2020 og 
særprogrammet til Horisont 2020, navnlig 
artikel 25 i Horisont 2020, og i fuld 
overensstemmelse med de generelle 
principper, der er fastlagt i Horisont 2020, 
især principperne om åben adgang og 
ligestilling mellem kønnene.
___________________
13b Rådets afgørelse (EU) nr. .../2013 af ... 
2013 om et særprogram til gennemførelse 
af Horisont 2020 (2014-2020) (EUT L...)

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at indføje en henvisning til ramme- og særprogrammet med henblik på at 
godtgøre overholdelse af rammeprogrammets artikel 25 og de deri fastsatte principper.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Projektet vedrørende forskning i og 
udvikling af lufttrafikstyring i det fælles 
europæiske luftrum (SESAR-projektet) 
sigter mod at modernisere 
lufttrafikstyringen (ATM) i Europa og 
udgør den teknologiske søjle i politikken 
for det fælles europæiske luftrum. Det er 
hensigten, at Unionen senest i 2030 får 
rådighed over en højtydende infrastruktur 
til styring af lufttrafikken, hvormed 
lufttransporten kan udvikles på en sikker 

(1) Projektet vedrørende forskning i og 
udvikling af lufttrafikstyring i det fælles 
europæiske luftrum (SESAR-projektet) 
sigter mod at modernisere 
lufttrafikstyringen (ATM) i Europa og 
udgør den teknologiske søjle i politikken 
for det fælles europæiske luftrum. Det er 
hensigten, at Unionen senest i 2030 får 
rådighed over en højtydende infrastruktur 
til styring af lufttrafikken, hvormed 
lufttransporten kan udvikles på en sikker, 
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og miljøvenlig måde. miljøvenlig og energieffektiv måde.
Projektet sigter også mod at integrere 
styring af luftfartøjets hastighed af 
hensyn til energieffektivitet for at mindske 
luftfartens indvirkning på 
klimaforandringerne.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Fællesforetagendet opfylder kriterierne 
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").

(7) I henhold til forordning (EU) nr. 
.../2013 bør Horisont 2020 kun 
gennemføres gennem fællesforetagender, 
såfremt andre former for partnerskaber 
ikke kan opfylde målene eller ikke kan 
skabe den nødvendige løftestangseffekt.
Fællesforetagendet opfylder betingelserne 
og kriterierne for offentlig-private 
partnerskaber som fastsat navnlig i artikel 
25 i Horisont 2020.

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

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemskabet for de af 
fællesforetagendets medlemmer, der ikke 
bidrager til aktiviteter, som finansieres 
over den periode, der er omfattet Unionens 

(10) Medlemskabet for de af 
fællesforetagendets medlemmer, der ikke 
bidrager til aktiviteter, som finansieres 
over den periode, der er omfattet Unionens 
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finansielle ramme 2014-2020, bør ophæves 
senest den 31. december 2016.

finansielle ramme 2014-2020, bør ophæves 
senest den 31. december 2016. Der bør 
foretages en offentlig indkaldelse af nye 
medlemmer for de aktiviteter, der skal 
gennemføres under Unionens finansielle 
ramme for 2014-2020.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Fællesforetagendet bør fortsat være 
åbent for og tilskynde til den bredest 
mulige deltagelse og repræsentation af 
interessenter fra alle medlemsstaterne, 
herunder små og mellemstore 
virksomheder, ved nye medlemmers 
tiltrædelse eller andre former for 
deltagelse. Desuden bør deltagelse sikre 
en korrekt balance mellem 
luftrumsbrugere, luftfartstjenesteudøvere, 
lufthavne, militæret, professionelt 
personale og fabrikanter og give 
muligheder for SMV'er, akademiske 
kredse og forskningsorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Horisont 2020 stiller krav om, at 
ligestilling mellem kønnene og 
kønsaspektet fremmes effektivt i 
forsknings- og innovationsaktiviteterne. 
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Der lægges særlig vægt på at sikre 
ligestilling mellem kønnene, med 
forbehold af situationen på området, i 
evalueringspaneler og i organer, såsom 
rådgivnings- og ekspertgrupper. 
Kønsaspektet integreres på passende vis i 
forsknings- og innovationsaktiviteter, i 
strategier, programmer og projekter og 
videreføres på alle stadier i 
forskningscyklussen.

Or. en

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 1 affattes således:
1. For at styre aktiviteterne i 
udviklingsfasen af projektet for 
modernisering af lufttrafikstyringen i 
Europa og øget sikkerhed, "SESAR-
projektet", oprettes hermed et 
fællesforetagende under navnet "SESAR-
fællesforetagendet" ("fællesforetagendet").

"1. For at bidrage til gennemførelsen af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. .../2013* (Horisont 
2020), navnlig udfordringen "intelligent, 
grøn og integreret transport", og med 
henblik på at styre aktiviteterne i 
udviklingsfasen af projektet for 
modernisering af lufttrafikstyringen i 
Europa og øget sikkerhed oprettes hermed 
SESAR-fællesforetagendet
"fællesforetagendet").

___________________
* Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/20131 af … 2013 
om Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020) og 
om ophævelse af beslutning nr. 
1982/2006/EF (EUT L...)."

Or. en
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Begrundelse

Tilføjelserne præciserer, at SESAR skal følge de i Horisont 2020 fastsatte forsknings- og 
innovationsmål.

Ændringsforslag 9

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

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. EFTA’s bidrag), der 
finansieres via budgetbevillingerne til 
Horisont 2020, og navnlig via 
udfordringen "intelligent, grøn og 
integreret transport" i søjle III for 
samfundsmæssige udfordringer. 

__________________ __________________
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

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7
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Evaluering
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.

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 med særligt fokus på 
virkningerne og effektiviteten af disse 
konkrete resultater i det pågældende 
tidsrum i overensstemmelse med ATM-
masterplanen. Evalueringerne skal også 
omfatte arbejdsmetoderne samt 
fællesforetagendets generelle økonomiske 
situation. Kommissionen forelægger 
resultaterne af disse evalueringer for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 3

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 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. De aktiviteter, der skal 
gennemføres under Unionens finansielle 
ramme for 2014-2020, bør sendes i 
offentligt udbud.

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 219/2007
Bilag – artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I artikel 3 indsættes følgende stykke:
"1a. Bestyrelsens sammensætning og 
formandskab skal være i 
overensstemmelse med artikel 16 i 
Horisont 2020 og sikre en ligelig 
kønsfordeling."

Or. en

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 6, stk. 1, affattes således: 2. Artikel 6 affattes således:

Or. en

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemmer af fællesforetagendet eller 
bestyrelsen og medarbejdere ved 
fællesforetagendet må ikke deltage i 
forberedelses-, vurderings- eller 

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

2. 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 
skriftligt ved de pågældendes tiltræden og 
fornyes ved ændring af deres personlige 
forhold samt offentliggøres
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 med en interesse, der kan anses 
for at være til hinder for dennes 
uafhængighed i forhold til et punkt på en 
mødedagsorden, ikke deltager i 
forberedelses-, vurderings- eller 
tildelingsprocedurerne vedrørende 
offentlige udbud, hvis de 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
e) indeholde en tydelig og konsekvent 
politik og procedurer til håndtering af 
overtrædelse af reglerne, herunder 
effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner
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f) indeholde bestemmelser om 
hensigtsmæssig obligatorisk uddannelse i 
interessekonflikter for den 
administrerende direktør, alle 
fællesforetagendets medarbejdere og alle 
medlemmer af bestyrelsen
g) omhandle spørgsmål vedrørende 
situationen, efter en persons ansættelse 
hos fællesforetagendet er ophørt."

Or. en

Begrundelse

Den nye tekst er baseret på tekst, som ITRE-udvalget allerede har vedtaget om GNSS-
agenturet, og tilsigter at fastlægge en omfattende politik om interessekonflikter, der kræver, at 
parterne afgiver en erklæring om fravær eller tilstedeværelse af sådanne interessekonflikter, 
og som fastlægger en procedure til håndtering af interessekonflikter, idet 
interesseerklæringer alt for ofte blot afgives, uden at de efterfølgende håndteres.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 219/2007
Bilag – artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør ansættes i en 
stilling som midlertidigt ansat ved 
fællesforetagendet i henhold til artikel 2, 
litra a), i ansættelsesvilkårene for Unionens 
øvrige ansatte. Den administrerende 
direktør udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af en kandidatliste, der 
udarbejdes af Kommissionen efter en åben 
og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

Den administrerende direktør ansættes i en 
stilling som midlertidigt ansat ved 
fællesforetagendet i henhold til artikel 2, 
litra a), i ansættelsesvilkårene for Unionens 
øvrige ansatte. Den administrerende 
direktør udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af en kandidatliste, der 
udarbejdes af Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 16 i 
Horisont 2020 og efter en åben og 
gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 219/2007
Bilag – artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fællesforetagendet sikrer ligevægt 
mellem kønnene i kontrakter og 
tilskudsaftaler i overensstemmelse med 
artikel 16 i Horisont 2020.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at forlænge SESAR-
fællesforetagendet indtil 2024 som et vigtigt element i innovationsinvesteringspakken under 
Horisont 2020. Fællesforetagendet vil videreføre den koordinerede fremgangsmåde inden for 
lufttrafikstyringsforskning (ATM) og -innovation i forbindelse med det fælles europæiske 
luftrum (SES).

Hvad angår ændringsforslaget til artikel 6, er det ordførerens opfattelse, at SESAR fordrer en 
stringent politik vedrørende interessekonflikter, der stiller krav om, at parterne afgiver en 
erklæring om fravær eller tilstedeværelse af interessekonflikter, og som fastlægger en 
procedure til håndtering af interessekonflikter, idet interesseerklæringer alt for ofte blot 
afgives, uden at de efterfølgende håndteres.

For så vidt angår de temmelig horisontale ændringsforslag mener ordføreren, at Horisont 2020 
kun bør gennemføres gennem OPP'er på grundlag af artikel 187, såfremt andre former for 
partnerskaber ikke kan opfylde målene eller ikke kan skabe den nødvendige løftestangseffekt. 
Partnerskaberne bør styres og fungere på en åben, gennemsigtig og effektiv måde og give en 
lang række interessenter mulighed for at være aktive på deres specifikke områder. Derfor har 
ordføreren understreget vigtigheden af at overholde de principper, der opnåedes enighed om 
under Horisont 2020-forhandlingerne om OPP'er og de resultater, som disse partnerskaber 
skal opnå. Det gælder principper som åbenhed, gennemsigtighed, åben adgang og ikke mindst 
ligestilling mellem kønnene, i hvilken forbindelse ordføreren har fremsat ændringsforslag til 
at bringe bestemmelserne om ligestilling i artikel 15 i Horisont 2020-forordningen i 
anvendelse.

Som en gennemførelsesforanstaltning til Horisont 2020 skal SESAR naturligvis være i 
overensstemmelse med de forsknings- og innovationsprioriteter under Horisont 2020, der er 
fastsat for udfordringen "Intelligent, grøn og integreret transport". Ordføreren har fremsat 
ændringsforslag med henblik herpå.

Afslutningsvis skal ordføreren bemærke, at dette fællesforetagende gennemføres i 
overensstemmelse med reglerne for deltagelse i Horisont 2020 uden undtagelser. 
Dechargeproceduren, der er baseret på artikel 208 i finansforordningen, forbliver uændret, og 
budgettet er blevet tilpasset til resultatet for den flerårige finansielle ramme for Horisont 
2020.


