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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla (przykład: „ABCD”). Zmianę brzmienia zaznacza się przez 
wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie 
lub przekreślenie zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania 
europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) w 
odniesieniu do przedłużenia wspólnego przedsięwzięcia do roku 2024
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0503),

– uwzględniając art. 187 i art. 188 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy 
których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0254/2013),

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Transportu i Turystyki (A7-0000/2013),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Celem rozporządzenia (UE) nr 
.../2013 Parlamentu Europejskiego i 
Rady13a („Horyzont 2020”) jest 
zwiększenie wpływu na badania i 
innowacje dzięki połączeniu finansowania 
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w ramach programu ramowego 
„Horyzont 2020” z funduszami sektora 
prywatnego w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych w kluczowych 
obszarach, w których badania i innowacje 
mogą przyczynić się do poszerzenia 
unijnych celów w zakresie 
konkurencyjności, przyciągnąć prywatne 
inwestycje oraz pomóc w rozwiązywaniu 
problemów społecznych. Podstawą tych 
partnerstw powinno być długoterminowe 
zaangażowanie, obejmujące wyważony 
wkład wszystkich partnerów; powinny one 
być rozliczane z realizacji ich celów i 
dostosowane do unijnych celów 
strategicznych w dziedzinie badań 
naukowych, rozwoju i innowacji. 
Zarządzanie tymi partnerstwami i ich 
funkcjonowanie powinno być otwarte, 
przejrzyste, skuteczne i wydajne oraz 
umożliwić uczestnictwo szerokiemu 
spektrum zainteresowanych podmiotów 
prowadzących działalność w określonych 
dziedzinach tych partnerstw. Udział Unii 
w takich partnerstwach może mieć formę 
finansowych wkładów na rzecz wspólnych 
przedsięwzięć utworzonych na podstawie 
art. 187 Traktatu zgodnie z decyzją nr 
1982/2006/WE.
___________________
13a Rozporządzenie (UE) nr .../2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
... 2013 r. ustanawiające program 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 
1982/2006/WE (Dz.U. L...)..

Or. en

Uzasadnienie

To uzupełnienie podkreśla ważne zasady uzgodnione w czasie negocjacji w sprawie programu 
„Horyzont 2020” odnośnie do partnerstw publiczno-prywatnych i ich wkładu. Poprawka 
zgodna z motywem 40 programu ramowego.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) Zgodnie z programem „Horyzont 
2020” i decyzją (UE) nr …/2013 Rady13b

(program szczegółowy wdrażający 
program „Horyzont 2020”) wsparcie 
można przyznać wspólnym 
przedsięwzięciom ustanowionym w 
ramach programu „Horyzont 2020” na 
warunkach określonych w tym programie 
i programie szczegółowym, w 
szczególności w art. 25 programu 
„Horyzont 2020” i przy całkowitym 
poszanowaniu ogólnych zasad programu 
„Horyzont 2020”, a w szczególności zasad 
otwartego dostępu i równości płci.
___________________
13b Decyzja (UE) nr …/2013 Rady z dnia 
… 2013 r. ustanawiająca program 
szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020” (2014–2020) (Dz.U. …).

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać odniesienie do programu ramowego i programu szczegółowego, które pozwoli 
potwierdzić zgodność z art. 25 programu ramowego i zapisanymi w nim zasadami.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Projekt mający na celu opracowanie 
europejskiego systemu zarządzania ruchem 
lotniczym nowej generacji („projekt 
SESAR”) stawia sobie za cel modernizację 
systemu zarządzania ruchem lotniczym w 
Europie oraz stanowi filar technologiczny 

(1) Projekt mający na celu opracowanie 
europejskiego systemu zarządzania ruchem 
lotniczym nowej generacji („projekt 
SESAR”) stawia sobie za cel modernizację 
systemu zarządzania ruchem lotniczym w 
Europie oraz stanowi filar technologiczny 
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jednolitej europejskiej przestrzeni 
powietrznej. Celem tej inicjatywy jest 
zapewnienie w Unii do 2030 r. wysoko 
skutecznej infrastruktury kontroli ruchu 
lotniczego, która umożliwi bezpieczny i 
przyjazny dla środowiska rozwój 
transportu lotniczego.

jednolitej europejskiej przestrzeni 
powietrznej. Jego założeniem jest 
zapewnienie w Unii do 2030 r. wysoce 
skutecznej infrastruktury kontroli ruchu 
lotniczego, która umożliwi bezpieczny, 
przyjazny dla środowiska i 
energooszczędny rozwój transportu 
lotniczego. Ponadto jego celem jest 
zintegrowanie zarządzania prędkością 
samolotów, ze względu na efektywność 
energetyczną, aby zmniejszyć wpływ 
lotnictwa na zmianę klimatu.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wspólne przedsięwzięcie spełnia 
kryteria partnerstw publiczno-prywatnych 
ustanowione w decyzji Rady (UE) nr 
…/2013 z dnia … 2013 ustanawiającej 
program szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020” (2014–2020)16

(„program szczegółowy «Horyzont 
2020»”).

(7) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
…/2013 wdrażanie programu „Horyzont 
2020” za pośrednictwem wspólnych 
przedsięwzięć powinno mieć miejsce tylko 
w przypadku, gdy inne formy partnerstw 
nie zapewniłyby osiągnięcia celów lub nie 
umożliwiałyby uzyskania niezbędnego 
efektu dźwigni. To wspólne 
przedsięwzięcie spełnia warunki i kryteria 
partnerstw publiczno-prywatnych 
ustanowione w szczególności w art. 25 
programu „Horyzont 2020”.

__________________
16 Dz.U. … [H2020 SP]

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Członkostwo członków wspólnego 
przedsięwzięcia, którzy nie partycypują w 
kosztach działań finansowanych ze
środków przewidzianych w ramach 
finansowych Unii na lata 2014–2020, 
należy wygasić do dnia 31 grudnia 2016 r.

(10) Członkostwo członków wspólnego 
przedsięwzięcia, którzy nie partycypują w 
kosztach działań finansowanych ze 
środków przewidzianych w ramach 
finansowych Unii na lata 2014–2020, 
należy wygasić do dnia 31 grudnia 2016 r. 
Należy przygotować otwarte zaproszenie 
dla nowych członków do składania 
wniosków dotyczących działań, które 
trzeba zrealizować w ramach finansowych 
Unii na lata 2014–2020.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Do jak najszerszego uczestnictwa i 
reprezentacji we wspólnym 
przedsięwzięciu powinny być nadal 
uprawnione i zachęcane zainteresowane 
podmioty ze wszystkich państw 
członkowskich, w tym małe i średnie 
przedsiębiorstwa, poprzez przyjmowanie 
nowych członków lub inne formy udziału. 
Ponadto należy zadbać o to, by wśród 
uczestników w odpowiednio 
zrównoważony sposób byli reprezentowani 
użytkownicy przestrzeni powietrznej, 
instytucje zapewniające służby żeglugi 
powietrznej, porty lotnicze, wojsko, 
pracownicy i wytwórcy, oraz o to, by 
stworzyć możliwości dla MŚP, środowisk 
naukowych i organizacji badawczych.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Program „Horyzont 2020” stanowi, 
że należy zapewnić skuteczne 
propagowanie równouprawnienia płci 
oraz uwzględnianie wymiaru płci w 
działaniach w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na zapewnienie 
równowagi płci, z zastrzeżeniem sytuacji w 
danej dziedzinie, w panelach oceniających 
oraz w takich gremiach jak grupy 
doradcze i grupy eksperckie. Należy 
odpowiednio włączyć aspekt płci do 
strategii, programów i projektów w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji 
oraz monitorować go na wszystkich 
etapach cyklu badawczego.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 219/2007
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

(-a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Niniejszym ustanawia się wspólne 
przedsięwzięcie o nazwie "Wspólne 
Przedsięwzięcie SESAR" ("wspólne 
przedsięwzięcie") w celu kierowania 
działaniami podejmowanymi w fazie 
opracowywania w ramach projektu, 
którego celem jest modernizacja 
zarządzania ruchem lotniczym w Europie i 
zwiększenie bezpieczeństwa ("projekt 

„1. Niniejszym ustanawia się Wspólne 
Przedsięwzięcie SESAR („wspólne 
przedsięwzięcie”) w celu przyczynienia się 
do wdrażania rozporządzenia (UE) nr 
…/2013 Parlamentu Europejskiego i 
Rady* („Horyzont 2020”), w 
szczególności wyzwania związanego z 
inteligentnym, ekologicznym i 
zintegrowanym transportem oraz w celu 
kierowania działaniami podejmowanymi w 
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SESAR"). fazie opracowywania w ramach projektu, 
którego celem jest modernizacja 
zarządzania ruchem lotniczym w Europie i 
zwiększenie bezpieczeństwa.

___________________

* Rozporządzenie (UE) nr .../2013
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
... 2013 r. ustanawiające program 
„Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 
1982/2006/WE (Dz.U. L...).."

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienia mające na celu doprecyzowanie, że SESAR musi być zgodny z celami w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji określonymi w programie „Horyzont 2020”.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 219/2007
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalny wkład Unii pokrywający 
koszty w okresie obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020 wynosi 600 mln EUR21 (w tym 
wkłady państw EFTA) i pochodzi ze 
środków w budżecie przeznaczonych na 
program „Horyzont 2020” – program 
ramowy w zakresie badań naukowych i 
innowacji (2014–2020).

Maksymalny wkład Unii pokrywający 
koszty w okresie obowiązywania 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020 wynosi 600 mln EUR21 (w tym 
wkłady państw EFTA) i pochodzi ze 
środków w budżecie przeznaczonych na 
program „Horyzont 2020”, a zwłaszcza ze 
środków przeznaczonych na wyzwanie 
związane z inteligentnym, ekologicznym i 
zintegrowanym transportem w ramach 
trzeciego filaru wyzwań społecznych.

__________________ __________________
21 Kwota orientacyjna w cenach bieżących. 
Jej wysokość zależeć będzie od ostatecznie 
uzgodnionej kwoty dla DG MOVE dla 
obszaru tematycznego „Inteligentny, 

21 Kwota orientacyjna w cenach bieżących. 
Jej wysokość zależeć będzie od ostatecznie 
uzgodnionej kwoty dla DG MOVE dla 
obszaru tematycznego „Inteligentny, 
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ekologiczny i zintegrowany transport”, 
która zostanie zatwierdzona przez władzę 
budżetową w ostatecznej wersji oceny 
skutków finansowych regulacji.

ekologiczny i zintegrowany transport”, 
która zostanie zatwierdzona przez władzę 
budżetową w ostatecznej wersji oceny 
skutków finansowych regulacji.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 219/2007
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7
Ocena

Od momentu, gdy wspólne przedsięwzięcie 
rozpocznie działalność, Komisja dokonuje 
— co trzy lata oraz co najmniej rok przed 
zakończeniem jego okresu działalności —
oceny wykonania niniejszego 
rozporządzenia, oceny wyników 
osiągniętych przez wspólne 
przedsięwzięcie, oceny jego metod pracy, a 
także oceny ogólnej kondycji finansowej 
wspólnego przedsięwzięcia. Komisja 
przedstawia wyniki tych ocen 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Od momentu, gdy wspólne przedsięwzięcie 
rozpocznie działalność, Komisja dokonuje 
— co trzy lata oraz co najmniej rok przed 
zakończeniem jego okresu działalności —
oceny wykonania niniejszego 
rozporządzenia, oceny wyników 
osiągniętych przez wspólne 
przedsięwzięcie, skupiając się w 
szczególności na wpływie i skuteczności 
tych konkretnych wyników osiągniętych w 
danym okresie, zgodnie z centralnym 
planem ATM. Oceny dotyczą także metod 
pracy oraz ogólnej kondycji finansowej 
wspólnego przedsięwzięcia. Komisja 
przedstawia wyniki tych ocen 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkostwo we wspólnym 
przedsięwzięciu wygasa do dnia 31 grudnia 
2016 r. w odniesieniu do tych członków 
wspólnego przedsięwzięcia, którzy na 
dzień 1 stycznia 2014 r. nie wnieśli wkładu 
rzeczowego lub pieniężnego na poczet 
kosztów programu prac wspólnego 
przedsięwzięcia realizowanego w okresie 
obowiązywania ram finansowych Unii na 
lata 2014–2020.

Członkostwo we wspólnym 
przedsięwzięciu wygasa do dnia 31 grudnia 
2016 r. w odniesieniu do tych członków 
wspólnego przedsięwzięcia, którzy na 
dzień 1 stycznia 2014 r. nie wnieśli wkładu 
rzeczowego lub pieniężnego na poczet 
kosztów programu prac wspólnego 
przedsięwzięcia realizowanego w okresie 
obowiązywania ram finansowych Unii na 
lata 2014–2020. Należy przygotować 
otwarte zaproszenie do składania 
wniosków dotyczących działań, które 
trzeba zrealizować w ramach finansowych 
Unii na lata 2014–2020.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 219/2007
Załącznik – artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) w art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Skład i przewodnictwo zarządu są 
zgodne z art. 16 programu „Horyzont 
2020” i zapewniają równowagę płci.”;

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 219/2007
Załącznik – artykuł 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 2. art. 6 otrzymuje brzmienie:

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 1 – punkt 2 
Rozporządzenie (WE) nr 219/2007
Załącznik – artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Członkom wspólnego przedsięwzięcia, 
jego zarządu ani pracownikom wspólnego 
przedsięwzięcia nie wolno uczestniczyć w 
przygotowaniu, ocenie ani postępowaniu o 
udzielenie wsparcia finansowego przez 
wspólne przedsięwzięcie, zwłaszcza w 
wyniku zaproszeń do składania ofert lub 
zaproszeń do składania wniosków, jeżeli 
są oni właścicielami podmiotów, które są 
potencjalnymi kandydatami lub 
wnioskodawcami, reprezentują te 
podmioty lub są stronami umów z tymi 
podmiotami.

1. Na wniosek dyrektora wykonawczego 
zarząd przyjmuje zasady dotyczące 
zapobiegania konfliktom interesów i 
zarządzania nimi.

2. Zasady, o których mowa w ust.1, co 
najmniej:
a) określają wymóg, aby członkowie 
zarządu, dyrektor wykonawczy, 
członkowie i pracownicy wspólnego 
przedsięwzięcia składali oświadczenie 
dotyczące zobowiązań oraz deklarację 
wskazującą na występowanie lub brak 
jakichkolwiek interesów, które mogłyby 
zostać uznane za szkodzące ich 
niezależności;
b) wymagają, aby oświadczenia, o których 
mowa w lit. a), były dokładne i kompletne, 
składane na piśmie w chwili obejmowania 
stanowiska przez zainteresowane osoby, 
odnawiane w przypadku zmiany ich 
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sytuacji osobistej i podawane do 
publicznej wiadomości;
c) obejmują jasne i obiektywne kryteria 
oceny oświadczeń składanych zgodnie z 
lit. a), zapewniają spójne stosowanie tych 
kryteriów i przewidują weryfikację takiego 
oświadczenia w przypadku wątpliwości;
d) przewidują procedurę zapewniającą, że 
osoba reprezentująca interes, który 
mógłby zostać uznany za szkodzący jej 
niezależności w odniesieniu do danego 
punktu porządku posiedzenia, nie będzie 
uczestniczyć w przygotowaniu przetargów 
publicznych, w ocenie ofert ani w 
udzielaniu zamówień — jeżeli jest ona 
właścicielem podmiotów, które mogłyby 
być zainteresowane uczestnictwem w 
przetargach, lub jeżeli jest stroną umów 
partnerskich z takimi podmiotami, lub też 
jeżeli reprezentuje takie podmioty, lub 
jeżeli stwierdzono inny potencjalny 
konflikt interesów.
e) obejmują jasną i konsekwentną politykę 
oraz procedury postępowania w 
przypadku łamania tych zasad, m.in. 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje;
f) przewidują odpowiednie i obowiązkowe 
szkolenia z zakresu konfliktów interesów 
dla dyrektora wykonawczego, wszystkich 
pracowników wspólnego przedsięwzięcia 
oraz członków zarządu;
g) umożliwiają rozstrzygnięcie kwestii 
związanych z sytuacją po ustaniu umowy 
pracownika z wspólnym przedsięwzięciem.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawą nowego tekstu jest przyjęty już w komisji ITRE tekst dotyczący Agencji 
Europejskiego GNSS. Celem poprawki jest określenie dokładnej strategii postępowania w 
przypadku konfliktów interesów, wymagającej od stron deklaracji występowania lub braku 
takich konfliktów oraz określającej procedurę radzenia sobie z nimi, ponieważ zbyt często 
oświadczenia o braku konfliktu interesów są składane jedynie na papierze.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 219/2007
Załącznik – Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektor wykonawczy zatrudniany jest we 
wspólnym przedsięwzięciu na czas 
określony zgodnie z art. 2 lit. a) warunków 
zatrudnienia innych pracowników. 
Dyrektora wykonawczego powołuje zarząd 
– z listy kandydatów przedstawionej przez 
Komisję – po przeprowadzeniu otwartego i 
przejrzystego postępowania 
rekrutacyjnego.

Dyrektor wykonawczy zatrudniany jest we 
wspólnym przedsięwzięciu na czas 
określony zgodnie z art. 2 lit. a) warunków 
zatrudnienia innych pracowników. 
Dyrektora wykonawczego powołuje zarząd 
– z listy kandydatów przedstawionej przez 
Komisję – zgodnie z art. 16 programu 
„Horyzont 2020” i po przeprowadzeniu 
otwartego i przejrzystego postępowania 
rekrutacyjnego.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – ustęp 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 219/2007
Załącznik – Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wspólne przedsięwzięcie zapewnia 
równowagę płci w zamówieniach i 
umowach o udzielenie dotacji zgodnie z 
art. 16 programu „Horyzont 2020”.

Or. en
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UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie przedłużenia 
wspólnego przedsięwzięcia SESAR do roku 2024 jako istotną część pakietu dotyczącego 
inwestycji w innowacje w ramach programu „Horyzont 2020”. To wspólne przedsięwzięcie 
będzie kontynuować skoordynowane podejście do badań i innowacji w dziedzinie zarządzania 
ruchem lotniczym (ATM) w kontekście jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

W odniesieniu do zmiany art. 6 sprawozdawczyni uważa, że SESAR wymaga szczegółowej 
strategii postępowania w przypadku konfliktów interesów, wymagającej od stron deklaracji 
występowania lub braku takich konfliktów oraz określającej procedurę radzenia sobie z nimi, 
ponieważ zbyt często oświadczenia o braku konfliktu interesów są składane jedynie na 
papierze.

W odniesieniu do poprawek, które mają raczej horyzontalny charakter, sprawozdawczyni jest 
zdania, że wdrażanie programu „Horyzont 2020” za pośrednictwem partnerstw publiczno-
prywatnych na podstawie art. 187 powinno mieć miejsce tylko w przypadku, gdy inne formy 
partnerstw nie zapewniłyby osiągnięcia celów lub nie umożliwiałyby uzyskania niezbędnego 
efektu dźwigni. Zarządzanie i funkcjonowanie powinny być otwarte, przejrzyste, skuteczne i 
wydajne oraz umożliwić aktywny udział szerokiemu spektrum zainteresowanych podmiotów 
prowadzących działalność w określonych dziedzinach. W związku z tym sprawozdawczyni 
podkreśliła, jak ważne jest przestrzeganie zasad uzgodnionych w czasie negocjacji w sprawie 
programu „Horyzont 2020” odnośnie do partnerstw publiczno-prywatnych i ich wkładu. Jest 
to istotne w kontekście takich kwestii jak otwartość, przejrzystość, otwarty dostęp i w 
szczególności równość płci, w odniesieniu do których sprawozdawczyni złożyła poprawki 
mające na celu wdrożenie przepisów dotyczących równości płci określonych w art. 15 
rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont 2020”.

Nie ma wątpliwości, że SESAR – jako środek służący realizacji programu „Horyzont 2020” –
musi być zgodny z priorytetami badawczymi i innowacyjnymi tego programu określonymi w 
wyzwaniu związanym z inteligentnym, ekologicznym i zintegrowanym transportem.
Sprawozdawczyni zaproponowała odnośne poprawki.

Ponadto sprawozdawczyni pragnie wspomnieć, że to wspólne przedsięwzięcie będzie 
realizowane zgodnie z zasadami uczestnictwa w programie „Horyzont 2020” bez żadnych 
odstępstw. Procedura udzielenia absolutorium pozostaje niezmieniona i jej podstawą jest art. 
208 rozporządzenia finansowego, a budżet został dostosowany do wyniku wieloletnich ram 
finansowych dla programu „Horyzont 2020”.


