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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά 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
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0503),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 187 και 188 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-
0254/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου13a (Ορίζοντας 2020)
αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερου 
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αντικτύπου από την έρευνα και την 
καινοτομία μέσω του συνδυασμού της 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 και των
κονδυλίων του ιδιωτικού τομέα στις
συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα σε κομβικής σημασίας τομείς όπου 
η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να 
συμβάλουν στην επίτευξη των ευρύτερων 
στόχων της Ένωσης στον τομέα του 
ανταγωνισμού, στη μόχλευση των 
ιδιωτικών επενδύσεων και στην 
προσπάθεια για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων. Οι εν λόγω 
συμπράξεις πρέπει να βασίζονται σε 
μακροπρόθεσμη δέσμευση, όπου 
περιλαμβάνεται και η ισόρροπη συνδρομή
όλων των εταίρων, να υπάρχει λογοδοσία 
για την επίτευξη των στόχων τους και να 
είναι ευθυγραμμισμένες με τους 
στρατηγικούς στόχους της Ένωσης όσον 
αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία. Ο τρόπος διακυβέρνησης και 
διαχείρισης αυτών των συμπράξεων θα 
πρέπει να είναι ανοικτός, διαφανής, 
αποτελεσματικός και αποδοτικός και να 
παρέχει την ευκαιρία για συμμετοχή σε 
ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, ενεργών 
στα συγκεκριμένα πεδία. Η συμμετοχή 
της Ένωσης στις εν λόγω συμπράξεις 
μπορεί να λαμβάνει τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε κοινές 
επιχειρήσεις που συγκροτούνται βάσει 
του άρθρου 187 της Συνθήκης 
κατ’ εφαρμογή της απόφασης αριθ. 
1982/2006/ΕΚ.
___________________
13a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1 της... 2013 για την σύσταση 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 - Το 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και 
την καινοτομία (2014-2020) και την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L ... ).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή επισημαίνει τις βασικές αρχές που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 όσον αφορά τις ΣΔΙΤ, καθώς και το 
περιεχόμενο των αποτελεσμάτων τους. Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 40 του 
προγράμματος πλαισίου.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1a) Σύμφωνα με τον Ορίζοντα 2020 και
την απόφαση (ΕΕ) αριθ. .../2013 του
Συμβολίου13b (εφεξής «Ειδικό
Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020») μπορεί να 
χορηγείται στήριξη σε κοινές επιχειρήσεις
που δημιουργούνται στο πλαίσιο του
προγράμματος Ορίζοντας 2020, υπό τους 
όρους που καθορίζονται στο πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 και το ειδικό πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020, και ιδίως το άρθρο 25
του προγράμματος Ορίζοντας 2020, και
με πλήρη συμμόρφωση στις γενικές αρχές 
που θεσπίζονται στο πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 και ιδίως τις αρχές της 
ανοικτής πρόσβασης και της ισότητας 
των φύλων. 
___________________
13b Απόφαση (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Συμβουλίου της ... 2013, για τη θέσπιση 
του ειδικού προγράμματος με το οποίο 
τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) 
(ΕΕ L...)

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί η ειδική αναφορά στο πρόγραμμα πλαίσιο και το ειδικό πρόγραμμα που 
αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη συμμόρφωση στο άρθρο 25 του προγράμματος πλαισίου 
και των αρχών που περιλαμβάνονται σε αυτό.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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, τη φιλική προς το περιβάλλον και 
την ενεργειακά αποδοτική ανάπτυξη των 
αεροπορικών μεταφορών. Αποσκοπεί 
επίσης και στην ενσωμάτωση της 
διαχείρισης της ταχύτητας των 
αεροσκαφών, για λόγους ενεργειακής 
απόδοσης, ούτως ώστε να περιοριστεί ο 
αντίκτυπος της αεροπορίας στην
κλιματική αλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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)16 (εφεξής «ειδικό πρόγραμμα 
Ορίζων 2020»).

(7) Σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 
αριθ..../2013, η υλοποίηση του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020 μέσω 
κοινών επιχειρήσεων πρέπει να 
πραγματοποιείται μόνο εφόσον άλλες 
μορφές συμπράξεων δεν κατορθώνουν να
επιτύχουν τους στόχους ή δεν παράγουν
την αναγκαία μόχλευση. Η εν λόγω κοινή 
επιχείριση πληροί τους όρους και τα 
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κριτήρια για τις συμπράξεις δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα που έχουν συσταθεί ιδίως 
στο άρθρο 25 του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020.

__________________
16 ΕΕ... [H2020 SP]

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. Πρέπει να 
διοργανωθεί η προκήρυξη ανοιχτής
πρόσκλησης για νέα μέλη για τις 
δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν 
εντός του δημοσιονομικού πλαισίου της 
Ένωσης για την περίοδο 2014-2020.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η Κοινή Επιχείρηση πρέπει να 
συνεχίσει να είναι ανοικτή και να 
ενθαρρύνει την ευρύτερη δυνατή 
συμμετοχή και εκπροσώπηση φορέων 
από όλα τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
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επιχειρήσεων, μέσω της ένταξης νέων 
μελών ή άλλων μορφών συμμετοχής. 
Επιπλέον, η συμμετοχή πρέπει να 
διασφαλίζει δέουσα ισορροπία μεταξύ 
χρηστών του εναέριου χώρου, φορέων 
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, 
αερολιμένων, στρατιωτικών, 
επαγγελματικού προσωπικού και 
κατασκευαστών και να προσφέρει 
ευκαιρίες σε ΜΜΕ, πανεπιστημιακά 
ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 
διασφαλίσει την αποτελεσματική 
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 
και τη διάσταση των δύο φύλων στο 
περιεχόμενο της έρευνας και της 
καινοτομίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί 
στη διασφάλιση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων, ανάλογα με 
την κατάσταση επιτόπου, σε ομάδες 
αξιολόγησης και σε φορείς όπως 
συμβουλευτικές ομάδες και ομάδες 
εμπειρογνωμόνων. Η διάσταση των 
φύλων θα ενσωματωθεί καταλλήλως στο 
περιεχόμενο της έρευνας και της 
καινοτομία στο πλαίσιο στρατηγικών, 
προγραμμάτων και σχεδίων και θα 
εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια του 
ερευνητικού κύκλου.

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Άρθρο 1 – Παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(-α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη:

1. Για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων 
της φάσης ανάπτυξης του σχεδίου για τον 
εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη και 
την προώθηση της ασφάλειας, ("σχέδιο 
SESAR"), συστήνεται κοινή επιχείρηση, 
γνωστή ως "Κοινή Επιχείρηση SESAR"
("κοινή επιχείρηση").

"1. Για τη συμβολή στην υλοποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου* (Ορίζοντας 2020), ιδίως την
έξυπνη, οικολογική και ολοκληρωμένη
πρόκληση των μεταφορών και για τη 
διαχείριση των δραστηριοτήτων της φάσης 
ανάπτυξης του σχεδίου για τον 
εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη και 
την προώθηση της ασφάλειας, ("σχέδιο 
SESAR"), συστήνεται κοινή επιχείρηση,
("κοινή επιχείρηση").
___________________
* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1 της... 2013 για την σύσταση 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 - Το 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και 
την καινοτομία (2014-2020) και την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1982/2006/EK (ΕΕ L ...). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πορσθήκες για να καταστεί σαφέστερο ότι το SESAR πρέπει να ακολουθεί τους στόχους που 
έχει θεσπίσει το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης για την 
κάλυψη των δαπανών στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-
2020 ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια 
ευρώ21 (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).»

Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης για την 
κάλυψη των δαπανών στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-
2020 ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια 
ευρώ21 (συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής των χωρών ΕΖΕΣ), το οποίο 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού που διατίθενται για τον 
«Ορίζων 2020 και ιδίως από την έξυπνη, 
οικολογική και ολοκληρωμένη πρόκληση 
των μεταφορών στο πλαίσιο του πυλώνα 
ΙΙΙ της κοινωνικής πρόκλησης.

__________________ __________________
21 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.

21 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.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7
Αξιολόγηση

«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 

«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 
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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.»

κοινή επιχείρηση, εστιάζοντας ιδίως στον 
αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα 
των απτών αποτελεσμάτων που 
επετεύχθησαν στο συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, σύμφωνα με το γενικό 
πρόγραμμα ΑΤΜ. Οι αξιολογήσεις 
αφορούν επίσης τις μεθόδους εργασίας, 
καθώς και τη γενική χρηματοοικονομική 
κατάσταση της κοινής επιχείρησης. Η 
Επιτροπή παρέχει τα αποτελέσματα των εν 
λόγω αξιολογήσεων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.»

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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. Πρέπει να 
διοργανωθεί η προκήρυξη ανοιχτής
πρόσκλησης για δραστηριότητες που θα 
υλοποιηθούν εντός του δημοσιονομικού 
πλαισίου της Ένωσης για την περίοδο 
2014-2020.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Παράρτημα – άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 3 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"1α. Η σύνθεση και προεδρία του
διοικητικού συμβουλίου συμμορφώνονται 
στο άρθρο 16 του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 και διασφαλίζουν την 
ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων."

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Παράρτημα – άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Παράρτημα – άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 

1. Κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού 
διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο 
θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και 
διαχείριση των συγκρούσεων 
συμφερόντων.
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εκπροσωπούν φορείς ή έχουν συμφωνίες 
με φορείς που είναι δυνητικοί υποψήφιοι ή 
αιτούντες.»

2. Οι κανόνες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προβλέπουν τουλάχιστον τα 
εξής:
(α) θεσπίζουν την απαίτηση σύμφωνα με
την οποία τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής, 
τα μέλη της κοινής επιχείρησης και το 
προσωπικό της κοινής επιχείρησης 
υποβάλλουν δήλωση δεσμεύσεων και 
δηλώνουν την απουσία ή ύπαρξη 
οιουδήποτε συμφέροντος που ενδέχεται 
να θεωρηθεί ότι διακυβεύει την 
ανεξαρτησία τους·
(β) ορίζουν ότι οι δηλώσεις που 
αναφέρονται στο στοιχείο α) πρέπει να 
είναι ακριβείς και πλήρεις και ότι πρέπει 
να υποβάλλονται εγγράφως κατά την 
ανάληψη των καθηκόντων των 
αντίστοιχων προσώπων και να 
ανανεώνονται σε περίπτωση μεταβολής 
της προσωπικής τους κατάστασης καθώς 
επίσης και να δημοσιοποιούνται·
(γ) περιλαμβάνουν σαφή και 
αντικειμενικά κριτήρια για την 
αξιολόγηση των δηλώσεων που 
υποβάλλονται δυνάμει του στοιχείου α), 
διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή των εν 
λόγω κριτηρίων και προβλέπουν την 
επαλήθευση κάθε δήλωσης σε περίπτωση 
που εκφραστούν ανησυχίες σε σχέση με 
τα κριτήρια αυτά·
(δ) περιλαμβάνουν διαδικασία που 
διασφαλίζει ότι οιοδήποτε άτομο έχει 
συμφέρον που ενδέχεται να θεωρηθεί ότι 
διακυβεύει την ανεξαρτησία του όσον 
αφορά ένα θέμα που έχει εγγραφεί στην 
ημερήσια διάταξη δεν συμμετέχει στις 
διαδικασίες προετοιμασίας, αξιολόγησης 
ή ανάθεσης στην κοινή επιχείρηση
δημοσίων συμβάσεων, εφόσον είναι 
κάτοχος ή έχουν συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης με φορείς που είναι δυνητικοί 
υποψήφιοι σε προσκλήσεις δημοσίων 
συμβάσεων ή εκπροσωπούν τέτοιους 
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φορείς ή έχει εντοπιστεί άλλη εν δυνάμει 
σύγκρουση συμφερόντων.
(ε) περιλαμβάνουν μια σαφή και συνεπή 
πολιτική καθώς επίσης και διαδικασίες 
για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων 
των κανόνων, όπως μεταξύ άλλων 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές ποινές·
(στ) προβλέπουν τη δέουσα υποχρεωτική 
επιμόρφωση όσον αφορά τις συγκρούσεις 
συμφερόντων για τον εκτελεστικό 
διευθυντή, το σύνολο του προσωπικού 
της κοινής επιχείρησης και τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου·
(ζ) καλύπτουν ζητήματα που αφορούν την 
κατάσταση των ατόμων μετά την 
ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους 
στην Κοινή Επιχείρηση."

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο κείμενο βασίζεται σε εκείνο που έχει ήδη εγκριθεί στην επιτροπή ITRE για την υπηρεσία
GNSS και αποσκοπεί στην υιοθέτηση εμπεριστατωμένης πολιτικής για τις συγκρούσεις 
συμφερόντων, που απαιτεί από τα μέρη να δηλώνουν την παρουσία ή την ύπαρξη τέτοιου είδους 
συγκρούσεων συμφερόντων και καθορίζουν διαδικασία αντιμετώπισής τους, καθώς πολύ συχνά 
υποβάλλονται δηλώσεις συμφερόντων, χωρίς να ενεργοποιούνται.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Παράρτημα – άρθρο 7 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
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ανοικτή και διάφανη διαδικασία επιλογής. προγράμματος Ορίζοντας 2020 με
ανοικτή και διάφανη διαδικασία επιλογής.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Παράρτημα – άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Κοινή Επιχείρηση διασφαλίζει 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις 
συμβάσεις και συμφωνίες επιχορηγήσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ορίζοντα 
2020.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την επέκταση της κοινής επιχείρησης 
SESAR μέχρι το 2024 ως σημαντικό τμήμα της καινοτόμου δέσμης επενδύσεων στο πλαίσιο 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Η Κοινή Επιχείρηση θα συνεχίσει την συντονισμένη
προσέγγιση όσον αφορά την έρευνα και καινοτομία στον τομέα της διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας (ΔΕΚ) στο πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού (ΕΕΟ).

Όσον αφορά την τροποποίηση στο άρθρο 6, ο εισηγητής πιστεύει ότι το SESAR πρέπει να 
υιοθετεί αυστηρή πολιτική όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων και να απαιτεί από τα 
εμπλεκόμενα μέρη να δηλώνουν την απουσία η ύπαρξη συγκρούσεων συμφερόντων 
καθορίζοντας τη διαδικασία αντιμετώπισής τους καθώς, πολύ συχνά, οι δηλώσεις περί 
συμφερόντων υποβάλλονται χωρίς να ενεργοποιούνται.

Όσον αφορά τις μάλλον οριζόντιες τροποποιήσεις, ο εισηγητής υποστηρίζει ότι η υλοποίηση 
του προγράμματος Ορίζοντας 2020 μέσω των ΣΔΙΤ που βασίζονται στο άρθρο 187, πρέπει να 
υλοποιούνται μόνον εφόσον άλλου είδους εταιρικές σχέσεις δεν πληρούν τους στόχους ή δεν 
παράγουν την αναγκαία μόχλευση. Ο τρόπος διακυβέρνησης και διαχείρισης αυτών των 
συμπράξεων θα πρέπει να είναι ανοικτός, διαφανής, αποτελεσματικός και αποδοτικός και να 
παρέχει την ευκαιρία για συμμετοχή σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, ενεργών στα 
συγκεκριμένα πεδία. Συνεπώς, η εισηγήτρια επιμένει στη σημασία που έχει η τήρηση των
αρχών που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 όσον αφορά τα ΣΔΙΤ και ό,τι προκύψει από αυτές. Αυτό είναι σημαντικό 
όσον αφορά την διαφάνεια, την ανοικτή πρόσβαση και, ιδίως, την ισότητα των φύλων, επί 
των οποίων η εισηγήτρια έχει υποβάλει τροποποιήσεις για να τεθούν σε εφαρμογή οι 
διατάξεις όσον αφορά την ισότητα των φύλων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 15 του 
κανονισμού για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Ως εφαρμοστικό μέτρο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, είναι σαφές ότι το SESAR πρέπει 
να ευθυγραμμίζεται με τις ερευνητικές και καινοτόμες προτεραιότητες του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 όπως ορίζονται στην έξυπνη, οικολογική και ολοκληρωμένη πρόκληση των 
μεταφορών. Η εισηγήτρια έχει υποβάλει σχετικές τροπολογίες.

Τέλος, η εισηγήτρια επιθυμεί να επισημάνει ότι η εν λόγω κοινή επιχείρηση θα εφαρμοσθεί 
σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής του προγράμματος Ορίζοντας 2020 χωρίς 
παρεκκλίσεις· η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής παραμένει αμετάβλητη και βασίζεται στο 
άρθρο 208 του δημοσιονομικού κανονισμού και ο προϋπολογισμός προσαρμόστηκε στο 
αποτέλεσμα των ΠΔΠ για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.


