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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate (exemplu:
„ABCD”). Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive 
aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 219/2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru dezvoltarea 
sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR), în 
ceea ce privește prelungirea duratei de existență a întreprinderii comune până în 2024
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2013)0503),

– având în vedere articolele 187 și 188 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 
în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C7-0254/2013),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru transport și turism (A7-0000/2013),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului13a (Orizont 2020) are ca 
obiectiv realizarea unui impact mai mare 
asupra cercetării și inovării, prin 
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combinarea finanțării programului-cadru 
Orizont 2020 și a fondurilor din sectorul 
privat în cadrul unor parteneriate public-
privat, în domenii-cheie în care cercetarea 
și inovarea pot contribui la obiectivele 
mai ample ale Uniunii privind 
competitivitatea, pot mobiliza investițiile 
private și soluționa provocările societale. 
Aceste parteneriate ar trebui să se bazeze 
pe un angajament pe termen lung, 
incluzând o contribuție echilibrată din 
partea tuturor partenerilor, ar trebui să 
răspundă pentru îndeplinirea obiectivelor 
lor și să fie aliniate cu obiectivele 
strategice ale Uniunii cu privire la 
cercetare, dezvoltare și inovare. 
Guvernanța și funcționarea acestor 
parteneriate ar trebui să fie deschise, 
transparente, eficace și eficiente și să 
ofere unei game largi de părți interesate, 
active în domeniile lor specifice, ocazia de 
a participa. Implicarea Uniunii în aceste 
parteneriate poate lua forma unor 
contribuții financiare la întreprinderi 
comune instituite în conformitate cu 
Decizia nr. 1982/2006/CE, în temeiul 
articolului 187 din tratat.
___________________
13aRegulamentul (UE) nr..../2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din... 2013 de instituire a programului 
Orizont 2020- Programul-cadru de 
cercetare și inovare (2014/2020) și de 
abrogare a Deciziei nr.1982/2006/CE (JO 
L...).

Or. en

Justificare

Această adăugire subliniază principiile importante care au fost convenite în cursul 
negocierilor din Orizont 2020 cu privire la PPP și la rezultatele scontate ale acestora. În 
conformitate cu considerentul 40 din programul-cadru.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) În conformitate cu programul 
Orizont 2020 și Decizia (UE) nr.../2013 a 
Consiliului13b („Programul specific 
Orizont 2020”) se poate oferi sprijin 
întreprinderilor comune stabilite prin 
Orizont 2020, în condițiile precizate în 
programul Orizont 2020 și programul 
specific Orizont 2020, în special cu 
articolul 25 din Orizont 2020 și cu 
respectarea pe deplin a principiilor 
generale stabilite în programul Orizont 
2020 și în special a principiului accesului 
liber și al egalității de gen.
___________________
13bDecizia (UE) nr.../2013 a Consiliului 
din... 2013 de instituire a programului 
specific de implementare a programului 
Orizont 2020 (2014-2020) (JO L...).

Or. en

Justificare

O trimitere la programul-cadru și specific ar trebui inclusă, fiind importantă pentru a dovedi 
respectarea articolului 25 a programului-cadru și a principiilor afirmate de acesta.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Proiectul de cercetare și dezvoltare a 
managementului traficului aerian din 
cadrul cerului unic european („proiectul 
SESAR”) urmărește modernizarea 
managementului traficului aerian (ATM) în 
Europa și reprezintă pilonul tehnologic al 
cerului unic european. Obiectivul său este 

(1) Proiectul de cercetare și dezvoltare a 
managementului traficului aerian din 
cadrul cerului unic european („proiectul 
SESAR”) urmărește modernizarea 
managementului traficului aerian („ATM”) 
în Europa și reprezintă pilonul tehnologic 
al cerului unic european. Obiectivul său 
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ca până în 2030 să doteze Uniunea cu o 
infrastructură de control al traficului aerian 
de înaltă performanță, care va permite 
dezvoltarea sigură și ecologică a 
transportului aerian.

este ca până în 2030 să doteze Uniunea cu 
o infrastructură de control al traficului 
aerian de înaltă performanță, care va 
permite dezvoltarea sigură, ecologică și
eficientă energetic a transportului aerian. 
Acesta vizează, de asemenea, și integrarea 
gestiunii vitezei aeronavelor, din motive 
de eficiență energetică, pentru a reduce 
impactul aviației asupra schimbărilor 
climatice.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Întreprinderea comună îndeplinește 
criteriile referitoare la parteneriatele 
public-privat stabilite în temeiul 
Deciziei (UE) nr. .../2013 a Consiliului 
din .../.../2013 de instituire a programului 
specific de punere în aplicare a 
Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont 2020 (2014-2020)16

(denumit în continuare „programul 
specific Orizont 2020”) .

(7) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr..../2013, implementarea 
programului Orizont 2020 prin 
întreprinderile comune ar trebui să aibă 
loc doar dacă alte forme de parteneriat nu 
îndeplinesc obiectivele sau nu generează 
efectul de levier necesar. Această
întreprindere comună îndeplinește 
condițiile și criteriile referitoare la 
parteneriatele public-privat, astfel cum au 
fost stabilite în special la articolul 25 din 
programul Orizont 2020.

__________________
16 JO … [H2020 SP]

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Calitatea de membru al întreprinderii 
comune deținută de membrii care nu 
contribuie la activitățile finanțate în 
temeiul cadrului financiar al Uniunii pentru 
perioada 2014-2020 trebuie să aibă o 
durată limitată la data de 31 decembrie 
2016.

(10) Calitatea de membru al întreprinderii 
comune deținută de membrii care nu 
contribuie la activitățile finanțate în 
temeiul cadrului financiar al Uniunii pentru 
perioada 2014-2020 trebuie să aibă o 
durată limitată la data de 31 decembrie 
2016. Ar trebui organizată o invitație de 
aderare deschisă pentru noi membri în 
ceea ce privește activitățile care urmează 
să fie derulate în cadrul financiar al 
Uniunii 2014-2020.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Întreprinderea comună ar trebui să 
fie în continuare deschisă și să încurajeze 
cea mai largă participare și reprezentare 
posibilă a părților interesate din toate 
statele membre, inclusiv a întreprinderilor 
mici și mijlocii, prin aderarea unor noi 
membri sau prin alte forme de participare. 
În plus, participarea ar trebui să asigure 
un echilibru corespunzător între 
utilizatorii spațiului aerian, furnizorii de 
servicii de navigație aeriană, aeroporturi, 
personalul militar, personalul profesional 
și producători și să ofere oportunități 
pentru IMM-uri, mediul academic și 
organizațiile din domeniul cercetării.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Orizont 2020 prevede asigurarea 
promovării eficiente a egalității de gen și 
a dimensiunii de gen în activitățile de 
cercetare și inovare. Trebuie acordată o 
atenție specială asigurării echilibrului de 
gen, în funcție de situația de la fața 
locului, în comitete de evaluare și în 
organisme cum ar fi grupurile 
consultative și grupurile de experți. 
Dimensiunea de gen trebuie să fie 
integrată în mod adecvat în conținutul 
cercetării și inovării din strategii, 
programe și proiecte și să fie urmărită în 
toate etapele ciclului de cercetare.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera -a
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Articolul 1 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(-a) alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:

(1) Pentru a gestiona activitățile din faza de 
dezvoltare a proiectului de modernizare a 
gestionării traficului aerian în Europa și de 
întărire a securității („proiectul SESAR”), 
se constituie o întreprindere comună, 
cunoscută sub denumirea de 
„întreprinderea comună SESAR”
(„întreprinderea comună”).

„(1) Pentru a contribui la punerea în 
aplicare a Regulamentului (UE) 
nr.../2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului* (Orizont 2020), în special 
provocarea privind un transport 
inteligent, ecologic și integrat și pentru a
gestiona activitățile din faza de dezvoltare 
a proiectului de modernizare a gestionării 
traficului aerian în Europa și de întărire a 
securității, se constituie întreprinderea
comună SESAR („întreprinderea 
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comună”).
___________________
*Regulamentul (UE) nr..../2013 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1 din... 2013 de instituire a 
programului Orizont 2020- Programul-
cadru de cercetare și inovare (2014-2020) 
și de abrogare a Deciziei nr.1982/2006/CE 
(JO L...).”

Or. en

Justificare

Adăugiri pentru a preciza că SESAR trebuie să urmărească obiectivele de cercetare și 
inovare stabilite în programul Orizont 2020.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția maximă a Uniunii, care 
acoperă costurile în conformitate cu cadrul 
financiar multianual 2014-2020, este de 
până la 600 de milioane EUR21, inclusiv 
contribuțiile AELS plătite din creditele 
bugetare alocate programului-cadru 
pentru cercetare și inovare Orizont 2020
(2014-2020)”;

Contribuția maximă a Uniunii, care 
acoperă costurile în conformitate cu cadrul 
financiar multianual 2014-2020, este de 
până la 600 de milioane EUR21, inclusiv 
contribuțiile AELS plătite din creditele 
bugetare alocate programului Orizont 
2020 și în special din provocarea privind 
un transport inteligent, ecologic și 
integrat din cadrul pilonului III privind 
provocările societale.

__________________ __________________

Sumă orientativă în prețuri curente. Suma 
va depinde de suma finală convenită pentru 
DG MOVE pentru tema „transporturi 
inteligente, ecologice și integrate”, care va 
fi aprobată de către autoritatea bugetară în 
versiunea finală a fișei legislative și 
financiare.

Sumă orientativă în prețuri curente. Suma 
va depinde de suma finală convenită pentru 
DG MOVE pentru tema „transporturi 
inteligente, ecologice și integrate”, care va 
fi aprobată de către autoritatea bugetară în 
versiunea finală a fișei financiare 
legislative. 



PE522.978v01-00 12/17 PR\1009066RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7
Evaluare

Din trei în trei ani de la începerea 
activităților întreprinderii comune și cel 
puțin cu un an înaintea expirării duratei de 
funcționare a întreprinderii comune, 
Comisia efectuează evaluări privind 
aplicarea prezentului regulament, 
rezultatele obținute de întreprinderea 
comună și metodele sale de lucru, precum 
și situația financiară generală a 
întreprinderii comune. Comisia prezintă 
rezultatele acestor evaluări Parlamentului 
European și Consiliului.”;

„La fiecare trei ani de la începerea 
activităților întreprinderii comune și la șase 
luni de la încetarea activității întreprinderii 
comune, Comisia efectuează evaluări ale 
punerii în aplicare a prezentului regulament 
și ale rezultatelor obținute de întreprinderea 
comună, axându-se în special pe impactul 
și pe eficacitatea acestor rezultate 
concrete obținute în termenul dat, în 
conformitate cu Planul general ATM.
Evaluările vizează și metodele de lucru, 
precum și situația financiară generală a 
întreprinderii comune. Comisia prezintă 
rezultatele acestor evaluări Parlamentului 
European și Consiliului.”;

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Calitatea de membru al întreprinderii 
comune încetează la 31 decembrie 2016, în 
ceea ce îi privește pe membrii 
întreprinderii comune care, începând cu 
data de 1 ianuarie 2014, nu contribuie în 
natură sau în numerar la costurile 
programului de lucru al întreprinderii 

Calitatea de membru al întreprinderii 
comune încetează la 31 decembrie 2016, în 
ceea ce îi privește pe membrii 
întreprinderii comune care, începând cu 
data de 1 ianuarie 2014, nu contribuie în 
natură sau în numerar la costurile 
programului de lucru al întreprinderii 
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comune legat de cadrul financiar al Uniunii 
pentru perioada 2014-2020 .

comune legat de cadrul financiar al Uniunii 
pentru perioada 2014-2020 . Ar trebui 
organizată o invitație de aderare deschisă 
pentru noi membri în ceea ce privește 
activitățile care urmează să fie derulate în 
cadrul financiar al Uniunii 2014-2020.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Anexă  –  articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1 La articolul 3, se introduce următorul 
alineat:
„(1a) Structura și președinția consiliului 
de administrație respectă articolul 16 din 
programul Orizont 2020 și asigură 
echilibrul de gen.”

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul 2
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Anexă – articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La articolul 6, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

2. Articolul 6 se înlocuiește cu următorul 
text:

Or. en
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul 2 
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Anexă – articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Membrii întreprinderii comune sau ai 
consiliului de administrație și personalul 
întreprinderii comune nu au dreptul să 
participe la pregătirea, evaluarea sau 
procedura de acordare a sprijinului 
financiar din partea întreprinderii 
comune, în special ca urmare a unor 
invitații de participare la licitații sau a 
unor cereri de propuneri, dacă aceștia 
dețin organisme care sunt candidate sau 
participante potențiale, dacă au încheiat 
acorduri cu astfel de organisme sau dacă le 
reprezintă.”

(1) La propunerea directorului executiv, 
consiliul de administrație adoptă norme 
privind prevenirea și gestiunea 
conflictelor de interes.

(2) Prin normele menționate la alineatul 
(1) se realizează cel puțin:
(a) stabilirea unei cerințe pentru membrii
consiliului de administrație, directorul 
executiv, membrii întreprinderii comune 
și personalul întreprinderii comune de a 
face o declarație de angajament și o 
declarație privind absența sau prezența 
oricăror interese despre care s-ar putea 
considera că aduc atingere independenței 
lor;
(b) stabilirea obligației ca declarațiile 
menționate la litera (a) să fie corecte și 
complete, să fie făcute în scris la data la
care persoana respectivă începe 
activitatea și reînnoite în cazul în care 
intervine o modificare a situației 
personale a acesteia și să fie făcute 
publice;
(c) includerea unor criterii clare și 
obiective de evaluare a declarațiilor făcute 
în conformitate cu litera (a), asigurarea 
unei aplicări coerente a acestor criterii și 
stabilirea obligației ca aceste declarații să 
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fie verificate în cazul în care apar 
preocupări cu privire la ele;
(d) includerea unei proceduri care să se 
asigure că orice persoană care are un 
interes care i-ar putea afecta 
independența în relație cu un punct de pe 
ordinea de zi a unei reuniuni să nu ia 
parte la pregătirea, evaluarea sau 
procedurile de atribuire a unor licitații 
publice, dacă aceștia dețin organisme sau 
dacă au încheiat acorduri de parteneriat cu 
organisme care sunt candidate potențiale 
pentru licitațiile publice sau dacă 
reprezintă aceste organisme sau dacă s-a 
identificat alt conflict potențial de 
interese;
(e) includerea unei politici și a unor 
proceduri clare și coerente de abordare a 
cazurilor de încălcare a normelor, care să 
includă sancțiuni eficiente, proporționale 
și descurajatoare;
(f) stabilirea unei cerințe de a urma o 
formare obligatorie privind conflictele de 
interes pentru directorul executiv, tot 
personalul întreprinderii comune și toți 
membrii consiliului de administrație; 
(g) abordarea chestiunilor legate de 
situația ulterioară încheierii activității în 
cadrul întreprinderii comune a unei 
persoane.”

Or. en

Justificare

Noul text se bazează pe un text deja adoptat în comisia ITRE privind agenția GNSS și 
urmărește elaborarea unei politici riguroase privind conflictele de interes, care să solicite 
părților să declare absența sau prezența acestor conflicte de interes și să definească o 
procedură de abordare a acestora, având în vedere faptul că, deseori, se fac declarații de 
interese, dar nu se acționează în acest sens.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul 3
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Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Anexă – articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directorul executiv este angajat ca agent 
temporar al întreprinderii comune, în 
temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul 
aplicabil altor agenți ai Uniunii Europene. 
Directorul executiv este numit de consiliul 
de administrație pe baza unei liste de 
candidați propuse de Comisie, în urma unei 
proceduri de selecție deschise și 
transparente.

Directorul executiv este angajat ca agent 
temporar al întreprinderii comune, în 
temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul 
aplicabil altor agenți ai Uniunii Europene. 
Directorul executiv este numit de consiliul 
de administrație pe baza unei liste de 
candidați propuse de Comisie, în 
conformitate cu articolul 16 din 
programul Orizont 2020 și în urma unei 
proceduri de selecție deschise și 
transparente.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul 5
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Anexă – articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Întreprinderea comună asigură 
echilibrul de gen în contracte și 
acordurile de subvenționare, în 
conformitate cu articolul 16 din 
programul Orizont 2020.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportoarea salută propunerea Comisiei privind extinderea întreprinderii comune SESAR 
până în 2024, ca parte importantă a pachetului de investiții pentru inovare, în cadrul 
programului Orizont 2020. Această întreprindere comună va continua abordarea coordonată în 
cercetarea și inovarea privind gestionarea traficului aerian (ATM), în contextul cerului unic 
european (SES).

Cu privire la amendamentul la articolul 6, raportoarea consideră că SESAR trebuie să 
beneficieze de o politică riguroasă privind conflictele de interese, care să solicite părților să 
declare absența sau prezența acestor conflicte de interes și să definească o procedură de 
abordare a acestora, având în vedere faptul că, deseori, se fac declarații de interese, dar nu se 
acționează în acest sens.

Cu privire la amendamentele orizontale, raportoarea consideră că aplicarea programului 
Orizont 2020 prin PPP, în temeiul articolului 187, ar trebui să aibă loc doar dacă alte forme de 
parteneriat nu îndeplinesc obiectivele sau nu generează efectul de levier necesar. Guvernanța 
și funcționarea ar trebui să fie deschise, transparente, eficace și eficiente și să ofere unei game 
largi de părți interesate ocazia de a fi active în domeniile lor specifice. Raportoarea a 
subliniat, prin urmare, că este important să se respecte principiile convenite în cursul 
negocierilor din programul Orizont 2020 cu privire la PPP și la rezultatele scontate ale 
acestora. Sunt importante deschiderea, transparența, accesul liber și, în special, egalitatea de 
gen, cu privire la care raportoarea a depus amendamente pentru a pune în aplicare prevederile 
privind egalitatea de gen din articolul 15 al regulamentului privind programul Orizont 2020.

Ca măsură de aplicare a programului Orizont 2020, este evident faptul că SESAR trebuie să 
respecte prioritățile privind cercetarea și inovarea din programul Orizont 2020, astfel cum au 
fost stabilite în provocarea privind un transport inteligent, ecologic și integrat. Raportoarea a 
depus o serie de amendamente în acest sens.

În final, raportoarea ar dori să menționeze faptul că această întreprindere comună va fi 
aplicată în conformitate cu normele de participare ale programului Orizont 2020 fără derogări: 
procedura de descărcare rămâne nemodificată, în temeiul articolului 208 al Regulamentului 
financiar, iar bugetul a fost adaptat la rezultatul CFM pentru Orizont 2020.


