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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven 
eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi annetun 
asetuksen (EY) N:o 219/2007 muuttamisesta yhteisyrityksen voimassaolon jatkamiseksi 
vuoteen 2024
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0503),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 ja 188 artiklan, 
joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0254/2013),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o …/2013a

(Horisontti 2020 -puiteohjelma) pyritään 
vahvistamaan tutkimukseen ja 
innovointiin kohdistuvia vaikutuksia 
yhdistämällä Horisontti 2020 
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-puiteohjelman ja yksityisen sektorin 
varat julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksiin avainaloilla, joilla 
tutkimus ja innovointi voivat auttaa 
saavuttamaan unionin laajempia 
kilpailukykyyn liittyviä tavoitteita, 
vauhdittamaan yksityisiä investointeja ja 
vastaamaan yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. Tällaisten kumppanuuksien 
olisi perustuttava pitkäaikaiseen 
sitoutumiseen ja kaikkien kumppanien 
tasapainoiseen panokseen, niissä olisi 
kannettava vastuu tavoitteiden 
saavuttamisesta ja ne olisi mukautettava 
tutkimusta, kehittämistä ja innovointia 
koskeviin unionin strategisiin 
tavoitteisiin. Tällaisten kumppanuuksien 
hallinnon ja toteutuksen olisi oltava 
avointa, läpinäkyvää, vaikuttavaa ja 
tehokasta ja samalla olisi annettava 
monenlaisille erityisaloilla aktiivisille 
sidosryhmille mahdollisuus osallistua. 
Päätöksen N:o 1982/2006/EY mukaisesti 
unioni voi osallistua kumppanuuksiin 
osoittamalla rahoitusta yhteisyrityksille, 
jotka perustetaan perussopimuksen 
187 artiklan nojalla.
___________________
13aTutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 
2020 -puiteohjelman (2014–2020) 
perustamisesta ja päätöksen N:o 
1982/2006/EY (EUVL L …) 
kumoamisesta …päivänä …kuuta 2013 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o …/2013.

Or. en

Perustelu

Tällä lisäyksellä painotetaan Horisontti 2020 -puiteohjelmasta käytyjen neuvottelujen aikana 
sovittuja tärkeitä periaatteita, jotka koskevat julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia 
sekä sitä, mitä niillä olisi saatava aikaan. Tarkistus vastaa puiteohjelman johdanto-osan 
40 kappaletta.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1a) Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
neuvoston päätöksen (EU) N:o …/201313b

(Horisontti 2020 -erityisohjelma) 
mukaisesti tukea voidaan myöntää 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
perustetuille yhteisyrityksille Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa ja Horisontti 2020 
-erityisohjelmassa määriteltyjen ehtojen 
mukaisesti erityisesti Horisontti 2020 
-puiteohjelmasta annetun asetuksen
25 artiklan perusteella ja Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa vahvistettuja yleisiä 
periaatteita sekä erityisesti vapaata 
osallistumista ja sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia periaatteita noudattaen.
___________________
13bTutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 
2020 -puiteohjelman (2014–2020) 
täytäntöönpanoa koskevasta 
erityisohjelmasta … päivänä …kuuta 
2013 annettu neuvoston päätös 
(EU) N:o …/2013 (EUVL L …).

Or. en

Perustelu
Tähän olisi sisällytettävä viittaus puiteohjelmaan ja erityisohjelmaan, mikä on tärkeää siksi, 
että näin voidaan osoittaa, että puiteohjelman 25 artiklaa ja siinä esitettyjä periaatteita on 
noudatettava.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan 
ilmaliikenteen hallinnan tutkimus- ja 

(1) Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan 
ilmaliikenteen hallinnan tutkimus- ja 
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kehittämishanke, jäljempänä 
’SESAR-hanke’, on yhtenäisen 
eurooppalaisen ilmatilan teknologiapilari, 
jonka tavoitteena on Euroopan 
ilmaliikenteen hallinnan 
uudenaikaistaminen. Hankkeen 
tarkoituksena on tuottaa unionille vuoteen 
2030 mennessä erittäin suorituskykyinen 
lennonjohtoinfrastruktuuri, joka 
mahdollistaa lentoliikenteen turvallisen ja
ympäristöystävällisen kehityksen.

kehittämishanke, jäljempänä 
’SESAR-hanke’, on yhtenäisen 
eurooppalaisen ilmatilan teknologiapilari, 
jonka tavoitteena on Euroopan 
ilmaliikenteen hallinnan 
uudenaikaistaminen. Hankkeen 
tarkoituksena on tuottaa unionille vuoteen 
2030 mennessä erittäin suorituskykyinen 
lennonjohtoinfrastruktuuri, joka 
mahdollistaa lentoliikenteen turvallisen,
ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan 
kehityksen. Siihen pyritään myös 
yhdistämään energiatehokkuussyistä 
lentokoneen nopeudenhallinta ilmailun
ilmastonmuutosvaikutusten 
vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Yhteisyritys täyttää tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa 
koskevasta erityisohjelmasta, jäljempänä 
’Horisontti 2020 -erityisohjelma’, […] 
päivänä […]kuuta 2013 annetussa 
neuvoston päätöksessä (EU) N:o 
…/201316 määritellyt julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia koskevat 
arviointiperusteet.

(7) Asetuksen (EU) N:o …/2013 
mukaisesti Horisontti 2020 -puiteohjelma 
olisi toteutettava yhteisyritysten avulla 
vain, jos muunlaiset kumppanuudet eivät 
mahdollista tavoitteiden saavuttamista tai 
synnytä tarvittavaa vipuvaikutusta. 
Tällainen yhteisyritys täyttää erityisesti 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
25 artiklassa määritellyt julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia 
koskevat ehdot ja arviointiperusteet.

__________________
16EUVL … [Horisontti 2020 
-erityisohjelma].

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Niiden yhteisyrityksen osakkaiden, 
jotka eivät osallistu unionin vuosien 2014–
2020 rahoituskehyksestä rahoitettaviin 
toimiin, osakkuus olisi päätettävä 
31 päivään joulukuuta 2016 mennessä.

(10) Niiden yhteisyrityksen osakkaiden, 
jotka eivät osallistu unionin vuosien 2014–
2020 rahoituskehyksestä rahoitettaviin 
toimiin, osakkuus olisi päätettävä 
31 päivään joulukuuta 2016 mennessä. 
Unionin vuosien 2014–2020 
rahoituskehyksen mukaisesti toteutettavia 
toimia varten olisi järjestettävä avoin 
kilpailu uusille osakkaille.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Yhteisyrityksen olisi jatkossakin 
oltava avoin ja kannustettava sidosryhmiä 
kaikista jäsenvaltioista, muun muassa 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
mahdollisimman laaja-alaiseen 
osallistumiseen ja edustamiseen uusien 
osakkaiden liittymisen tai muiden 
osallistumismuotojen avulla. Lisäksi 
osallistumisen olisi varmistettava 
asianmukainen tasapaino ilmatilan 
käyttäjien, lennonvarmistuspalvelujen 
tarjoajien, lentoasemien, sotilaskäytön, 
henkilökunnan ja laitevalmistajien välillä 
ja tarjottava mahdollisuuksia pienille ja 
keskisuurille yrityksille, korkeakouluille 
ja tutkimusjärjestöille.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Horisontti 2020 -puiteohjelmassa 
edellytetään, että sukupuolten tasa-arvoa 
ja tutkimuksen ja innovoinnin sisällön 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamista edistetään aidosti. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä sukupuolten 
tasapuoliseen edustukseen 
arviointilautakunnissa ja muissa neuvoa-
antavissa ja asiantuntijaelimissä kyseisen 
alan tilanne huomioon ottaen. 
Sukupuoliulottuvuus on otettava 
asianmukaisesti huomioon tutkimuksen ja 
innovoinnin sisällössä, strategioissa, 
ohjelmissa ja hankkeissa ja 
tutkimussyklin kaikissa vaiheissa. 

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – -a alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
1 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
1. Euroopan ilmaliikenteen hallinnan 
nykyaikaistamista ja turvallisuuden 
parantamista koskevan hankkeen 
(jäljempänä "SESAR-hanke")
kehitysvaiheen toimien hallinnoimiseksi 
perustetaan SESAR-yhteisyritys 
(jäljempänä "yhteisyritys").

”1. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o …/2013* (Horisontti 
2020 -puiteohjelma) täytäntöönpanon ja 
etenkin älykästä, ympäristöystävällistä ja 
integroitua liikennettä koskevan haasteen 
edistämiseksi ja Euroopan ilmaliikenteen 
hallinnan nykyaikaistamista ja 
turvallisuuden parantamista koskevan 
hankkeen kehitysvaiheen toimien 
hallinnoimiseksi perustetaan SESAR-



PR\1009066FI.doc 11/17 PE522.978v01-00

FI

yhteisyritys (jäljempänä ”yhteisyritys”).
___________________

*Tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 
2020 -puiteohjelman (2014–2020) 
perustamisesta ja päätöksen N:o 
1982/2006/EY (EUVL L …) 
kumoamisesta …päivänä …kuuta 2013 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o …/2013.”

Or. en

Perustelu

Lisäyksillä pyritään selventämään, että SESARin on noudatettava Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa vahvistettuja tutkimus- ja innovointitavoitteita.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

“2. Unionin enimmäisrahoitusosuus, joka 
kattaa vuosien 2014–2020 monivuotiseen 
rahoituskehykseen kuuluvat kustannukset, 
on 600 miljoonaa euroa21 (sisältää EFTA:n 
osuuden), joka maksetaan tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) määrärahoista.”

“2. Unionin enimmäisrahoitusosuus, joka 
kattaa vuosien 2014–2020 monivuotiseen 
rahoituskehykseen kuuluvat kustannukset, 
on 600 miljoonaa euroa21 (sisältää EFTA:n 
osuuden), joka maksetaan Horisontti 2020 
-puiteohjelman ja etenkin 
yhteiskunnallisen haasteen III pilarin 
mukaista älykästä, ympäristöystävällistä 
ja integroitua liikennettä koskevan 
haasteen määrärahoista.”

__________________ __________________
21 Ohjeellinen määrä nykyhintoina. Määrä 
riippuu lopullisesta määrästä, jonka 
budjettivallan käyttäjä hyväksyy liikenteen 
pääosastolle aihealueeseen ”Älykäs, 
ympäristöystävällinen ja yhdentynyt 
liikenne” rahoitusselvityksen lopullisessa 
versiossa.

Ohjeellinen määrä nykyhintoina. Määrä 
riippuu lopullisesta määrästä, jonka 
budjettivallan käyttäjä hyväksyy liikenteen 
pääosastolle aihealueeseen ”Älykäs, 
ympäristöystävällinen ja yhdentynyt 
liikenne” rahoitusselvityksen lopullisessa 
versiossa.
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Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla
Arviointi

”Joka kolmas vuosi yhteisyrityksen 
toiminnan alkamisesta lukien ja kuusi 
kuukautta yhteisyrityksen toiminnan 
päättymisen jälkeen komissio toteuttaa 
tämän asetuksen täytäntöönpanoa, 
yhteisyrityksen saavuttamia tuloksia ja sen
työmenetelmiä sekä yhteisyrityksen yleistä 
taloudellista tilannetta koskevat arvioinnit.
Komissio esittää näiden arviointien 
tulokset Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.”

”Joka kolmas vuosi yhteisyrityksen 
toiminnan alkamisesta lukien ja kuusi 
kuukautta yhteisyrityksen toiminnan 
päättymisen jälkeen komissio toteuttaa 
tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja 
yhteisyrityksen saavuttamia tuloksia 
koskevat arvioinnit keskittyen erityisesti 
kyseisellä kaudella saavutettujen 
konkreettisten tulosten vaikutuksiin ja 
tehokkuuteen ATM-yleissuunnitelman 
mukaisesti. Arvioinneissa on lisäksi 
tarkasteltava työmenetelmiä sekä 
yhteisyrityksen yleistä taloudellista 
tilannetta. Komissio esittää näiden 
arviointien tulokset Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle.”

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Niiden yhteisyrityksen osakkaiden, jotka 
eivät 1 päivästä tammikuuta 2014 osallistu 
luontoissuorituksina tai rahallisesti unionin 
vuosien 2014–2020 rahoituskehykseen 
liittyviin yhteisyrityksen toimintaohjelman 

Niiden yhteisyrityksen osakkaiden, jotka 
eivät 1 päivästä tammikuuta 2014 osallistu 
luontoissuorituksina tai rahallisesti unionin 
vuosien 2014–2020 rahoituskehykseen 
liittyviin yhteisyrityksen toimintaohjelman 
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kustannuksiin, osakkuus yhteisyrityksessä 
päättyy 31 päivään joulukuuta 2016 
mennessä.

kustannuksiin, osakkuus yhteisyrityksessä 
päättyy 31 päivään joulukuuta 2016 
mennessä. Unionin vuosien 2014–2020 
rahoituskehyksen mukaisesti toteutettavia 
toimia varten olisi järjestettävä avoin 
kilpailu.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 219/2007
Liite – 3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään 3 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"1 a. Hallintoneuvoston ja 
puheenjohtajiston kokoonpanossa on 
noudatettava Horisontti 2020 
-puiteohjelman 16 artiklaa ja 
varmistettava sukupuolten tasa-arvo.”

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
Liite – 6 artikla

Komission teksti Tarkistus

2. Korvataan 6 artiklan 1 kohta
seuraavasti:

2. Korvataan 6 artikla seuraavasti:

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
Liite – 6 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisyrityksen osakkaat, 
hallintoneuvoston jäsenet ja 
yhteisyrityksen henkilöstö eivät saa 
osallistua yhteisyrityksen antaman 
rahoitustuen valmistelu-, arviointi- tai 
myöntämismenettelyihin, erityisesti 
tarjous- tai ehdotuspyyntöjen perusteella,
jos ne omistavat tai edustavat sellaisia 
yhteisöjä tai niillä on sopimuksia sellaisten 
yhteisöjen kanssa, jotka voivat 
mahdollisesti osallistua tällaisiin 
tarjous- tai ehdotuspyyntöihin.”

1. Pääjohtajan ehdotuksesta 
hallintoneuvosto vahvistaa säännöt 
eturistiriitojen ehkäisemisestä ja 
hallinnasta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä on vähintäänkin
a) määrättävä hallintoneuvoston jäseniä, 
pääjohtajaa, yhteisyrityksen osakkaita ja 
yhteisyrityksen henkilöstöä ilmoittamaan 
sitoumuksistaan ja mahdollisista 
sidonnaisuuksista, jotka saattavat 
vaarantaa heidän riippumattomuutensa;
b) edellytettävä, että a kohdassa 
tarkoitetut ilmoitukset ovat 
totuudenmukaisia ja täydellisiä, että ne 
laaditaan kirjallisina kyseisten 
henkilöiden palvelukseen ottamisen 
yhteydessä, että ne uusitaan 
henkilökohtaisen tilanteen muuttuessa ja 
että ne julkaistaan;
c) oltava selkeät ja objektiiviset a 
kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten 
arviointiperusteet, varmistettava kyseisten 
perusteiden johdonmukainen 
noudattaminen ja säädettävä kaikkien 
vastaavien ilmoitusten todentamisesta, jos 
niihin liittyviä epäilyjä ilmenee;
d) kuvattava prosessi, jolla varmistetaan, 
että henkilöt, joilla on sidonnaisuuksia, 
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jotka saattavat vaarantaa heidän 
riippumattomuutensa esityslistalla olevien 
asioiden käsittelyssä, eivät osallistu 
julkisten tarjouspyyntöjen valmistelu-, 
arviointi- tai myöntämismenettelyihin, jos 
he omistavat sellaisia yhteisöjä tai heillä
on kumppanuussopimuksia sellaisten 
yhteisöjen kanssa, jotka voivat 
mahdollisesti osallistua tällaisiin julkisiin 
tarjouspyyntöihin, tai jos he edustavat 
tällaisia yhteisöjä tai jos on havaittu muu 
mahdollinen eturistiriita;
e) esitettävä selkeät ja johdonmukaiset 
toimintalinjat ja menettelyt, joilla 
puututaan sääntörikkomuksiin, 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
seuraamukset mukaan luettuina;
f) tarjottava pääjohtajalle, koko 
yhteisyrityksen henkilöstölle ja 
hallintoneuvoston jäsenille eturistiriitoja 
koskevaa asianmukaista pakollista 
koulutusta;
g) käsiteltävä yhteisyrityksessä 
työskentelevän henkilön työsuhteen 
päättymiseen liittyviä kysymyksiä.”

Or. en

Perustelu

Uusi teksti perustuu ITRE-valiokunnassa jo hyväksyttyyn GNSS-virastoa koskevaan tekstiin, 
ja sillä pyritään toteuttamaan eturistiriitoja koskeva perustelut toimintapolitiikka, joka 
edellyttää osapuolia ilmoittamaan sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan ja määrittelemään 
menettelyt, joilla niihin puututaan, koska aivan liian usein käy niin, että ilmoitukset tehdään, 
mutta niihin ei reagoida.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
Liite – 7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pääjohtaja otetaan palvelukseen Pääjohtaja otetaan palvelukseen 
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yhteisyrityksen väliaikaisena 
toimihenkilönä muuta henkilöstöä 
koskevien palvelussuhteen ehtojen 
2 artiklan a alakohdan mukaisesti. 
Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 
komission avointa ja läpinäkyvää 
menettelyä noudattaen laatiman 
ehdokasluettelon perusteella.

yhteisyrityksen väliaikaisena 
toimihenkilönä muuta henkilöstöä 
koskevien palvelussuhteen ehtojen 
2 artiklan a alakohdan mukaisesti. 
Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 
komission avointa ja läpinäkyvää 
menettelyä noudattaen laatiman 
ehdokasluettelon perusteella Horisontti 
2020 -puiteohjelman 16 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
Liite – 10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yhteisyrityksen on varmistettava 
sukupuolten tasapaino sopimuksissa ja 
avustussopimuksissa Horisontti 2020 
-puiteohjelman 16 artiklan mukaisesti.

Or. en
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PERUSTELUT

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen SESAR-yhteisyrityksen 
voimassaolon jatkamisesta tärkeänä osana Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaista 
innovaatioalan investointipakettia. Tämä yhteistyöyritys jatkaa ilmaliikenteen hallintaan 
liittyvään tutkimukseen ja innovointiin sovellettavaa lähestymistapaa yhtenäisen 
eurooppalaisen ilmatilan puitteissa.

Esittelijä katsoo, että 6 artiklaa koskevaan tarkistuksen mukaisesti SESARilla on oltava 
eturistiriitoja koskeva tiukka toimintalinja, joka edellyttää osapuolia ilmoittamaan 
sitoumuksensa ja etunäkökohtansa ja määrittelemään menettelyn niihin puuttumiseksi, koska 
aivan liian usein käy niin, että ilmoitukset tehdään, mutta niihin ei reagoida.

Esittelijän näkemys varsin horisontaalisista tarkistuksista on, että Horisontti 2020 
-puiteohjelman täytäntöönpano 187 artiklaan perustuvien julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kautta olisi toteutettava vain, jos muunlaisilla kumppanuuksilla ei saavuteta 
tavoitteita tai luoda tarvittavaa vipuvaikutusta. Hallinnoinnin ja toiminnan olisi oltava avointa, 
läpinäkyvää, vaikuttavaa ja tehokasta sekä annettava monenlaisille sidosryhmille 
mahdollisuus toimia aktiivisesti erityisaloillaan. Sen vuoksi esittelijä korostaa, että on tärkeää, 
että Horisontti 2020 -puiteohjelmasta käytävien neuvottelujen aikana noudatetaan sovittuja 
periaatteita, jotka koskevat julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja sitä, mitä niillä 
olisi saatava aikaan. Tämä on tärkeää, kun kyseessä ovat avoimuus, läpinäkyvyys, vapaa 
osallistuminen ja erityisesti sukupuolten tasa-arvo, joista esittelijä on tehnyt tarkistuksia 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien säännösten täytäntöönpanemiseksi Horisontti 2020 
-puiteohjelman 15 artiklan mukaisesti.

Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanotoimena on selvää, että SESARin on oltava 
yhdenmukainen Horisontti 2020 -puiteohjelman tutkimusta ja innovointia koskevien 
painopisteiden kanssa älykästä, ympäristöystävällistä ja integroitua liikennettä koskevan 
haasteen mukaisesti. Esittelijä on tehnyt tarkistuksia tähän liittyen.

Lopuksi esittelijä haluaisi mainita, että tämä yhteisyritys toteutetaan Horisontti 2020 
-puiteohjelman osallistumissääntöjen mukaisesti ilman poikkeuksia. Varainhoitoasetuksen 
208 artiklaan perustuva vastuuvapausmenettely säilyy muuttumattomana, ja talousarvio on 
mukautettu Horisontti 2020 -puiteohjelman monivuotisen rahoituskehyksen vastaavaksi.


