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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van 
Verordening (EG) nr. 219/2007 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke 
onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie 
luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR), voor wat de verlenging van de looptijd van 
de gemeenschappelijke onderneming tot 2024 betreft
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2013)0503),

– gezien de artikelen 187 en 188 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0254/2013),

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie vervoer en toerisme (A7-0000/2013),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor een besluit van de Raad, als geamendeerd 
door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Met Verordening (EU) nr. …/2013 
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van het Europees Parlement en de Raad 
van … 201313 bis (Horizon 2020) wordt 
beoogd een groter effect op onderzoek en 
innovatie te creëren door financiële 
middelen van Horizon 2020 en de 
particuliere sector te bundelen binnen 
publiek-private partnerschappen op 
belangrijke gebieden waar onderzoek en 
innovatie een bijdrage kunnen leveren 
aan Europa's bredere 
mededingingsdoelstellingen en kunnen 
helpen maatschappelijke uitdagingen het 
hoofd te bieden. Deze partnerschappen 
moeten gebaseerd zijn op toezeggingen op 
lange termijn, waarbij sprake is van een 
evenwichtige bijdrage door alle partners, 
moeten worden afgerekend op het behalen 
van hun doelstellingen, en moeten worden 
afgestemd op de strategische 
doelstellingen van de Unie inzake 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Het 
beheer en de werking van deze 
partnerschappen moeten open, 
transparant, effectief en efficiënt zijn, en 
moeten een brede reeks belanghebbenden 
die op de specifieke gebieden van die 
partnerschappen actief zijn, de 
gelegenheid bieden deel te nemen. 
Betrokkenheid van de Unie bij deze 
partnerschappen kan de vorm aannemen 
van financiële bijdragen aan 
gemeenschappelijke ondernemingen die 
op basis van artikel 187 van het Verdrag 
bij Besluit nr. 1982/2006/EG zijn 
opgericht.
___________________
13 bis Verordening (EU) nr. .../2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van ... tot 
vaststelling van Horizon 2020 – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020) en tot intrekking 
van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L ...).

Or. en
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Motivering

Met deze toevoeging wordt gewezen op de tijdens de onderhandelingen over Horizon 2020 
overeengekomen belangrijke beginselen met betrekking tot publiek-private partnerschappen 
en wat daarvan wordt verwacht. Sluit aan bij overweging 40 van het kaderprogramma.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Overeenkomstig Horizon 2020 en 
Besluit (EU) nr. …/2013 van de Raad 
("het specifieke programma Horizon 
2020") kan steun worden verleend aan bij 
Horizon 2020 opgerichte
gemeenschappelijke ondernemingen 
onder de voorwaarden als omschreven in 
Horizon 2020 en het specifieke 
programma Horizon 2020, en met name 
artikel 25 van Horizon 2020, en met 
volledige inachtneming van de algemene 
beginselen als omschreven in Horizon 
2020, en met name de beginselen van 
open toegang en gendergelijkheid.
___________________
13 ter Besluit (EU) nr. …/2013 van de Raad 
van … 2013 tot vaststelling van het 
specifieke programma voor de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 
(2014-2020) (PB L ...).

Or. en

Motivering

Het is belangrijk naar het kaderprogramma en het specifieke programma te verwijzen om te 
benadrukken dat artikel 25 van het kaderprogramma en de daarin genoemde beginselen in 
acht moeten worden genomen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het SESAR-project (Single European 
Sky Air Traffic Management Research) 
heeft tot doel het luchtverkeersbeheer (air 
traffic management, ATM) in Europa te 
moderniseren en vormt de technologische 
pijler van het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim. Met dit project moet tegen 2030 
een goed presterende infrastructuur voor 
luchtverkeersleiding zijn uitgebouwd, die 
een veilige en milieuvriendelijke 
ontwikkeling van het luchtvervoer 
mogelijk maakt.

(1) Het SESAR-project (Single European 
Sky Air Traffic Management Research) 
heeft tot doel het luchtverkeersbeheer (air 
traffic management, ATM) in Europa te 
moderniseren en vormt de technologische 
pijler van het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim. Met dit project moet tegen 2030 
een goed presterende infrastructuur voor 
luchtverkeersleiding zijn uitgebouwd, die 
een veilige en milieuvriendelijke en 
energie-efficiënte ontwikkeling van het 
luchtvervoer mogelijk maakt. Het beoogt 
ook de integratie van 
vliegsnelheidsbeheer, om redenen van 
energie-efficiëntie, teneinde het effect van 
de luchtvaart op de klimaatverandering te 
verkleinen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De gemeenschappelijke onderneming 
voldoet aan de criteria voor publiek-private 
partnerschappen die zijn vastgesteld bij 
Besluit (EU) nr. …/2013 van de Raad van 
… 2013 tot vaststelling van het specifieke 
programma voor de tenuitvoerlegging van 
Horizon 2020 (2014-2020)16 (hierna "het 
specifieke programma Horizon 2020" 
genoemd).

(7) Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
.../2013 mag Horizon 2020 slechts via 
gemeenschappelijke ondernemingen 
worden uitgevoerd voor zover andere 
partnerschapsvormen de doelstellingen 
niet zouden verwezenlijken of niet voor de 
nodige hefboomwerking zouden zorgen. 
Deze gemeenschappelijke onderneming 
voldoet aan de voorwaarden en criteria 
voor publiek-private partnerschappen die
met name zijn vastgesteld in artikel 25 van 
Horizon 2020.

__________________
16 PB … [H2020 SP]
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Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het lidmaatschap van leden van de 
gemeenschappelijke onderneming die niet 
bijdragen tot de activiteiten die onder het 
financieel kader 2014-2020 worden 
gefinancierd, wordt beëindigd op 31 
december 2016.

(10) Het lidmaatschap van leden van de 
gemeenschappelijke onderneming die niet 
bijdragen tot de activiteiten die onder het 
financieel kader 2014-2020 worden 
gefinancierd, wordt beëindigd op 31 
december 2016. Er moet een openbare 
oproep voor nieuwe leden worden gedaan 
voor de activiteiten die in het raam van 
het financieel kader van de Unie voor 
2014-2020 moeten worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De gemeenschappelijke 
onderneming moet zich blijven 
openstellen en stimulansen blijven bieden 
voor een zo breed mogelijke deelname en 
vertegenwoordiging van belanghebbenden 
van alle lidstaten, met inbegrip van het 
midden- en kleinbedrijf, middels de 
toetreding van nieuwe leden of andere 
samenwerkingsvormen. Voorts moet 
onder de deelnemers een passend 
evenwicht worden verzekerd tussen 
luchtruimgebruikers, verleners van 
luchtvaartnavigatiediensten, luchthavens, 
militairen, beroepspersoneel en 
fabrikanten, en moeten er kansen worden 
geboden aan het mkb, de academische 
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wereld en onderzoeksorganisaties.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Horizon 2020 biedt garanties voor 
een effectieve bevordering van de 
gendergelijkheid en waarborgt dat de 
genderdimensie inhoudelijk aanwezig is 
in de onderzoeks- en innovatieactiviteiten. 
De aandacht moet met name uitgaan naar 
de zorg voor genderevenwicht, afhankelijk 
van de plaatselijke situatie, in 
evaluatiepanels en in organen zoals 
adviesgroepen en deskundigengroepen. 
De genderdimensie moet op toereikende 
wijze in strategieën, programma's en 
projecten binnen onderzoeks- en 
innovatieonderwerpen worden 
geïntegreerd en gedurende alle fasen van 
de onderzoekscyclus worden gevolgd.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter -a
Verordening (EG) nr. 219/2007
Artikel 1 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

-a) Lid 1 wordt vervangen door:
1. Voor het beheer van de activiteiten in de 
ontwikkelingsfase van het project ter 
modernisering van de 
luchtverkeersbeveiliging (ATM) in Europa 

"1. Om bij te dragen tot de uitvoering van 
Verordening (EU) nr. .../2013 van het 
Europees Parlement en de Raad* 
(Horizon 2020), in het bijzonder de 
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en verhoging van de veiligheid (het 
"SESAR-project"), wordt een
gemeenschappelijke onderneming, de 
"gemeenschappelijke onderneming
SESAR" ("de gemeenschappelijke 
onderneming") opgericht.

uitdaging "Slim, groen en geïntegreerd 
vervoer", en om de activiteiten in de 
ontwikkelingsfase van het project ter 
modernisering van de 
luchtverkeersbeveiliging (ATM) in Europa 
en ter verhoging van de veiligheid te 
beheren, wordt de gemeenschappelijke 
onderneming SESAR ("de 
gemeenschappelijke onderneming") 
opgericht.

___________________
* Verordening (EU) nr. .../2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van ... tot 
vaststelling van Horizon 2020 – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020) en tot intrekking 
van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L ...)."

Or. en

Motivering

Aanvullingen om te verduidelijken dat SESAR de onderzoeks- en innovatiedoelstellingen van 
Horizon 2020 moet volgen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 219/2007
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bijdrage van de Unie onder het 
meerjarig financieel kader 2014-2020 
bedraagt maximaal 600 miljoen euro21

(inclusief bijdragen van de EVA) en wordt 
betaald uit de begrotingsmiddelen die zijn 
toegewezen aan Horizon 2020 – Het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020).

De bijdrage van de Unie onder het 
meerjarig financieel kader 2014-2020 
bedraagt maximaal 600 miljoen euro21

(inclusief bijdragen van de EVA) en wordt 
betaald uit de begrotingsmiddelen die zijn 
toegewezen aan Horizon 2020 en in het 
bijzonder de uitdaging "Slim, groen en 
geïntegreerd vervoer" onder pijler III van 
de maatschappelijke uitdagingen.

__________________ __________________
21 Indicatief bedrag in lopende prijzen. Het 21 Indicatief bedrag in lopende prijzen. Het 
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bedrag hangt af van het bedrag dat de 
begrotingsautoriteit in de definitieve versie 
van het financieel memorandum goedkeurt 
voor het thema "Slim, groen en 
geïntegreerd vervoer" van DG MOVE.

bedrag hangt af van het bedrag dat de 
begrotingsautoriteit in de definitieve versie 
van het financieel memorandum goedkeurt 
voor het thema "Slim, groen en 
geïntegreerd vervoer" van DG MOVE.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 219/2007
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7
Evaluatie

Om de drie jaar vanaf het begin van de 
activiteiten van de gemeenschappelijke 
onderneming en zes maanden na het einde 
van de looptijd van de gemeenschappelijke 
onderneming verricht de Commissie 
evaluaties met betrekking tot de uitvoering 
van de onderhavige verordening, de door 
de gemeenschappelijke onderneming 
behaalde resultaten en haar
werkmethoden, alsook met betrekking tot
de algemene financiële toestand van de 
gemeenschappelijke onderneming. De 
Commissie legt de resultaten van deze 
evaluaties voor aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Om de drie jaar vanaf het begin van de 
activiteiten van de gemeenschappelijke 
onderneming en zes maanden na het einde 
van de looptijd van de gemeenschappelijke 
onderneming verricht de Commissie 
evaluaties met betrekking tot de uitvoering 
van de onderhavige verordening en de door 
de gemeenschappelijke onderneming 
behaalde resultaten, met bijzondere 
aandacht voor de impact en
doeltreffendheid van de concrete 
resultaten die in die periode zijn bereikt, 
overeenkomstig het ATM-masterplan. De 
evaluaties hebben ook betrekking op de
werkmethoden en de algemene financiële 
toestand van de gemeenschappelijke 
onderneming. De Commissie legt de 
resultaten van deze evaluaties voor aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het lidmaatschap van de 
gemeenschappelijke onderneming loopt af 
op 31 december 2016 voor de leden van de 
gemeenschappelijke onderneming die, 
vanaf 1 januari 2014, niet financieel of in 
natura bijdragen in de kosten van het 
werkprogramma van de 
gemeenschappelijke onderneming die 
onder het financieel kader van de Unie 
voor 2014-2020 vallen.

Het lidmaatschap van de
gemeenschappelijke onderneming loopt af 
op 31 december 2016 voor de leden van de 
gemeenschappelijke onderneming die, 
vanaf 1 januari 2014, niet financieel of in 
natura bijdragen in de kosten van het 
werkprogramma van de 
gemeenschappelijke onderneming die 
onder het financieel kader van de Unie 
voor 2014-2020 vallen. Er moet een 
openbare oproep worden gedaan voor de 
activiteiten die in het raam van het 
financieel kader van de Unie voor 2014-
2020 moeten worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Bijlage – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 219/2007
Bijlage – artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. In artikel 3 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
"1 bis. De samenstelling en het 
voorzitterschap van de raad van bestuur 
voldoen aan artikel 16 van Horizon 2020 
en zorgen voor genderevenwicht."

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Bijlage – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 219/2007
Bijlage – artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 6, lid 1, wordt vervangen door: 2. Artikel 6 wordt vervangen door:

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Bijlage – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 219/2007
Bijlage – artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De leden van de gemeenschappelijke 
onderneming of de raad van bestuur en het 
personeel van de gemeenschappelijke 
onderneming mogen niet deelnemen aan 
de voorbereiding, de evaluatie of de 
procedures voor de toekenning van 
financiële steun van de 
gemeenschappelijke onderneming, met 
name aanbestedingen of oproepen tot het 
indienen van voorstellen, indien zij 
eigenaar zijn van of overeenkomsten 
hebben met instanties die in aanmerking 
komen voor dergelijke steun, of indien zij 
dergelijke instanties vertegenwoordigen.

1. Op voorstel van de uitvoerend directeur 
stelt de raad van bestuur regels voor het 
voorkomen van en omgaan met 
belangenconflicten vast.

2. De in lid 1 bedoelde regels voorzien ten 
minste in het volgende:
a) zij vereisen dat de leden van de raad 
van bestuur, de uitvoerend directeur en de 
leden en het personeel van de 
gemeenschappelijke onderneming een 
verbintenisverklaring afleggen en 
eventuele belangen kenbaar maken die 
geacht zouden kunnen worden afbreuk te 
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doen aan hun onafhankelijkheid;
b) zij vereisen dat de onder a) bedoelde 
verklaringen nauwkeurig en volledig zijn, 
op papier worden gezet bij de 
indiensttreding van de betrokkenen, 
worden bijgewerkt indien hun 
persoonlijke situatie wijzigt, en openbaar 
worden gemaakt;
c) zij omvatten duidelijke en objectieve 
criteria voor de beoordeling van de onder 
a) bedoelde verklaringen, waarborgen een 
consistente toepassing van deze criteria en 
bieden de mogelijkheid om iedere 
verklaring te verifiëren indien er op dit 
gebied bezorgdheid bestaat;
d) zij voorzien in een procedure om te 
garanderen dat personen met een belang 
dat geacht zou kunnen worden afbreuk te 
doen aan hun onafhankelijkheid ten 
aanzien van een agendapunt op een 
vergadering niet deelnemen aan de 
voorbereiding, de evaluatie of de 
procedures tot gunning van 
overheidsopdrachten, indien zij eigenaar 
zijn van of partnerschapsovereenkomsten 
hebben met instanties die eventueel in 
aanmerking wensen te komen voor 
overheidsopdrachten of die instanties 
vertegenwoordigen, of indien een ander 
mogelijk belangenconflict is vastgesteld;
e) zij voorzien in duidelijke en consistente 
beleidslijnen en procedures, met inbegrip 
van doeltreffende, evenredige en 
ontradende straffen, om inbreuken op de 
regels aan te pakken;
f) zij voorzien in een passende, verplichte 
opleiding over belangconflicten voor de 
uitvoerend directeur, alle personeelsleden 
van de gemeenschappelijke onderneming 
en de leden van de raad van bestuur;
g) zij gaan in op kwesties die verband 
houden met de situatie die ontstaat 
wanneer een persoon de 
gemeenschappelijke onderneming verlaat.
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Or. en

Motivering

De nieuwe tekst is gebaseerd op de tekst betreffende het GNNS-agentschap die reeds in de 
ITRE-commissie is goedgekeurd. Doel is een degelijk beleid inzake belangenconflicten in te 
stellen, de partijen te verplichten belangenconflicten kenbaar te maken en een procedure vast 
te stellen om daarmee om te gaan, aangezien al te vaak wel belangenverklaringen worden 
afgelegd, maar daar verder niets mee wordt gedaan.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Bijlage – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 219/2007
Bijlage – artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoerend directeur wordt aangesteld 
als tijdelijk medewerker van de 
gemeenschappelijke onderneming op grond 
van artikel 2, onder a), van de Regeling die 
van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Europese Unie. De 
uitvoerend directeur wordt na een open en 
transparante selectieprocedure door de raad 
van bestuur aangesteld uit een lijst van 
door de Commissie voorgedragen 
kandidaten.

De uitvoerend directeur wordt aangesteld 
als tijdelijk medewerker van de 
gemeenschappelijke onderneming op grond 
van artikel 2, onder a), van de Regeling die 
van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Europese Unie. De 
uitvoerend directeur wordt overeenkomstig 
artikel 16 van Horizon 2020 en na een 
open en transparante selectieprocedure 
door de raad van bestuur aangesteld uit een 
lijst van door de Commissie voorgedragen 
kandidaten.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Bijlage – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 219/2007
Bijlage – artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De gemeenschappelijke 
onderneming zorgt overeenkomstig artikel 
16 van Horizon 2020 voor 
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genderevenwicht in de contracten en 
subsidieovereenkomsten.

Or. en
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TOELICHTING

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie om de looptijd van de 
gemeenschappelijke onderneming SESAR tot 2024 te verlengen. Dit vormt een belangrijk 
onderdeel van het pakket "investeringen in innovatie" in het kader van Horizon 2020. Deze 
gemeenschappelijke onderneming zal doorgaan met de gecoördineerde benadering van 
onderzoek en ontwikkeling op het gebied van luchtverkeersbeheer (ATM) in het kader van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim (SES).

Wat het amendement op artikel 6 betreft, is de rapporteur van mening dat SESAR een strikt 
beleid inzake belangenconflicten moet hebben. De partijen moeten belangenconflicten 
verplicht kenbaar maken en er moet een procedure worden vastgesteld om met 
belangenconflicten om te gaan, aangezien al te vaak wel belangenverklaringen worden 
afgelegd, maar daar verder niets mee wordt gedaan.

Wat de meer horizontale amendementen betreft, is de rapporteur van mening dat Horizon 
2020 slechts via publiek-private partnerschappen op grond van artikel 187 mag worden 
uitgevoerd voor zover andere partnerschapsvormen de doelstellingen niet zouden
verwezenlijken of niet voor de nodige hefboomwerking zouden zorgen. Het beheer en de 
werking ervan moeten open, transparant, effectief en efficiënt zijn, en moeten een brede reeks 
belanghebbenden de gelegenheid bieden op hun specifieke gebieden actief te zijn. Daarom 
benadrukt de rapporteur hoe belangrijk het is dat de tijdens de onderhandelingen over Horizon 
2020 overeengekomen beginselen met betrekking tot publiek-private partnerschappen en wat 
daarvan wordt verwacht, in acht worden genomen. Dit is van belang voor de openheid, de 
transparantie, de open toegang en met name het genderevenwicht. Daartoe stelt de rapporteur 
amendementen voor om de bepalingen van artikel 15 van de Horizon 2020-verordening 
betreffende gendergelijkheid ten uitvoer te leggen.

Als uitvoeringsmaatregel van Horizon 2020 moet SESAR uiteraard beantwoorden aan de 
onderzoeks- en innovatieprioriteiten die in het kader van de uitdaging "Slim, groen en 
geïntegreerd vervoer" zijn vastgesteld. De rapporteur stelt daartoe een aantal amendementen 
voor.

Ten slotte wenst de rapporteur te vermelden dat deze gemeenschappelijke onderneming 
zonder uitzondering zal worden uitgevoerd volgens de regels voor deelname aan Horizon 
2020. De kwijtingsprocedure blijft ongewijzigd gebaseerd op artikel 208 van het Financieel 
Reglement en de begroting is aangepast aan de uitkomst van het MFK voor Horizon 2020.


