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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.



PR\1009066SV.doc 3/17 PE522.978v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................17



PE522.978v01-00 4/17 PR\1009066SV.doc

SV



PR\1009066SV.doc 5/17 PE522.978v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 219/2007 
om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det 
europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar) i fråga om förlängningen av det 
gemensamma företaget till 2024
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2013)0503),

– med beaktande av artiklarna 187 och 188 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0254/2013),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0000/2013),

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/20131 (Horisont 
2020) syftar till att i högre grad främja 
forskning och innovation genom att 
kombinera medel från Horisont 2020 med 
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medel från den privata sektorn i offentlig-
privata partnerskap på nyckelområden 
där forskning och innovation kan bidra 
till unionens bredare 
konkurrenskraftsmål och till att uppbåda 
privata investeringar och hantera 
samhällsutmaningar. Dessa partnerskap 
bör vara grundade på ett långsiktigt 
engagemang, inbegripet ett välavvägt 
bidrag från alla parter, samt ansvara för 
att uppnå sina mål och stämma överens 
med unionens strategiska mål för 
forskning, utveckling och innovation. 
Dessa partnerskap bör förvaltas och 
fungera på ett öppet, insynsvänligt, 
verkningsfullt och effektivt sätt och ge 
många olika intressenter som är 
verksamma på respektive partnerskaps 
specifika område möjlighet att medverka. 
Unionens deltagande i dessa partnerskap 
kan ske i form av ekonomiska bidrag till 
gemensamma företag som bildats på 
grundval av artikel 187 i fördraget inom 
ramen för beslut nr 1982/2006/EG.
___________________
1 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) Nr .../2013 av den ... 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
(EUT L …).

Or. en

Motivering

Genom detta tillägg betonas de viktiga principer som man enats om under förhandlingarna 
om Horisont 2020 när det gäller de offentlig-privata partnerskapen och vad de bör medföra. I 
linje med skäl 40 i ramprogrammet.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl -1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) Stöd får i enlighet med Horisont 
2020 och rådets beslut (EU) nr .../20131

(”det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020”) utgå 
till gemensamma företag som bildats inom 
ramen för Horisont 2020 på de villkor 
som anges i Horisont 2020 och det 
särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020, särskilt i enlighet med 
artikel 25 i Horisont 2020 och med full 
respekt för de allmänna principer som 
fastställs i Horisont 2020, i synnerhet 
principerna om öppen tillgång och 
jämställdhet.
___________________
1 Rådets beslut (EU) Nr .../2013 av den ... 
2013 om inrättande av det särskilda 
programmet för genomförande av 
Horisont 2020 (2014–2020) (EUT L ...).

Or. en

Motivering

Det bör hänvisas till ramprogrammet och det särskilda programmet, eftersom det är viktigt 
för att påvisa efterlevnaden av artikel 25 i ramprogrammet och de principer som anges där.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Forsknings- och utvecklingsprojektet 
om flygledningstjänster i det gemensamma 
europeiska luftrummet (Sesar-projektet) 
syftar till att modernisera 
flygledningstjänsten (ATM) i Europa och 
utgör den tekniska pelaren i det 
gemensamma europeiska luftrummet. 
Syftet är att bygga upp en 
flygledningsstruktur av högsta kvalitet 

(1) Forsknings- och utvecklingsprojektet 
om flygledningstjänster i det gemensamma 
europeiska luftrummet (Sesar-projektet) 
syftar till att modernisera 
flygledningstjänsten (ATM) i Europa och 
utgör den tekniska pelaren i det 
gemensamma europeiska luftrummet. 
Syftet är att senast 2030 ha byggt upp en 
effektiv flygledningsstruktur inom unionen 
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inom unionen som främjar en säker och
miljövänlig utveckling av 
flygtransporterna.

som främjar en säker, miljövänlig och 
energieffektiv utveckling av 
flygtransporterna. Projektet syftar även till 
att integrera hastighetsbegränsning för 
luftfartyg av energieffektivitetsskäl, i syfte 
att minska luftfartens inverkan på 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det gemensamma företaget uppfyller 
de kriterier för offentlig-privata 
partnerskap som fastställs i rådets beslut 
(EU) nr .../2013 av den ... 2013 om 
inrättande av det särskilda programmet 
för genomförande av Horisont 2020 
(2014–2020)16 (nedan kallat det särskilda 
programmet för Horisont 2020).

(7) Enligt förordning (EU) nr …/2013 ska 
genomförandet av Horisont 2020 genom 
gemensamma företag ske enbart när 
andra former av partnerskap inte skulle 
uppfylla målen eller skapa de nödvändiga 
hävstångseffekterna. Detta gemensamma 
företag uppfyller de villkor och kriterier 
för offentlig-privata partnerskap som i 
synnerhet fastställs i artikel 25 i Horisont 
2020.

__________________
16 EUT … [H2020 SP]

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Medlemskapet för medlemmar i det 
gemensamma företaget som inte bidrar till 
de verksamheter som finansieras inom 
unionens budgetram för 2014–2020 bör 

(10) Medlemskapet för medlemmar i det 
gemensamma företaget som inte bidrar till 
de verksamheter som finansieras inom 
unionens budgetram för 2014–2020 bör 
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upphöra 31 december 2016. upphöra 31 december 2016. En öppen 
ansökningsomgång för nya medlemmar 
bör anordnas för de verksamheter som 
ska bedrivas inom unionens budgetram 
för 2014–2020.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Det gemensamma företaget bör 
även fortsättningsvis vara öppet för, och 
främja bredast möjliga deltagande och 
representation av, intressenter från alla 
medlemsstater, inbegripet små och 
medelstora företag, genom anslutning av 
nya medlemmar eller andra former av 
deltagande. Dessutom bör det inom 
deltagandet finnas en lämplig balans 
mellan luftrummets användare, 
leverantörer av flygtrafiktjänster, 
flygplatser, militär, fackmän och 
tillverkare samt skapa möjligheter för små 
och medelstora företag, universitet och 
högskolor och forskningsorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Enligt Horisont 2020 ska ett faktiskt
främjande av jämställdhet och 
jämställdhetsintegrering säkerställas i 
forsknings- och innovationsinnehållet. 
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Beroende på situationen på området bör 
särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att 
garantera en jämn könsfördelning inom 
utvärderingspaneler och organ såsom 
rådgivande grupper och expertgrupper. 
Jämställdhetsaspekten ska integreras på 
adekvat sätt i forsknings- och 
innovationsinnehållet i strategier, 
program och projekt och följas upp i alla 
skeden av forskningscykeln.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 219/2007
Artikel 1 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
1. För att förvalta verksamheten under 
utvecklingsfasen av projektet för 
modernisering av den europeiska 
flygledningstjänsten och för ökad säkerhet 
(”SESAR-projektet”) inrättas härmed ett 
gemensamt företag med beteckningen 
”Gemensamma SESAR-företaget” (”det 
gemensamma företaget”).

”1. För att bidra till genomförandet av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013*

(Horisont 2020), särskilt avseende 
utmaningen ”smarta, miljövänliga och 
integrerade transporter”, och för att 
förvalta verksamheten under 
utvecklingsfasen av projektet för 
modernisering av den europeiska 
flygledningstjänsten och för ökad säkerhet 
(”Sesar-projektet”) inrättas härmed ett 
gemensamt företag med beteckningen 
”Gemensamma Sesar-företaget” (”det 
gemensamma företaget”.

___________________
* Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) Nr .../2013 av den ... 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1982/2006/EG 
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(EUT L …).”

Or. en

Motivering

Tillägg som syftar till att mer uttryckligen ange att Sesar måste överensstämma med de 
forsknings- och innovationsmål som fastställs i Horisont 2020.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3 – led a
Förordning (EG) nr 219/2007
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens maximala bidrag som täcker 
kostnaderna inom den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 ska vara 
600 miljoner euro21 (inklusive Efta-bidrag) 
och ska betalas från de anslag i budgeten 
som avsatts för Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020).”

Unionens maximala bidrag som täcker 
kostnaderna inom den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 ska vara 
600 miljoner euro (inklusive Efta-bidrag) 
och ska betalas från de anslag i budgeten 
som avsatts för Horisont 2020, särskilt 
från anslagen för utmaningen ”smarta,
miljövänliga och integrerade transporter” 
inom pelare III, samhällsutmaningar.”

__________________ __________________
21 Preliminärt belopp i löpande priser. 
Beloppet kommer att bero på det belopp 
som slutligen avtalas för GD MOVE för 
temat ”Smarta, gröna och integrerade 
transporter” som kommer att godkännas av 
budgetmyndigheten i den slutliga 
versionen av lagstiftningen och 
finansieringsöversikten.

21 Preliminärt belopp i löpande priser. 
Beloppet kommer att bero på det belopp 
som slutligen avtalas för GD MOVE för 
temat ”Smarta, gröna och integrerade 
transporter” som kommer att godkännas av 
budgetmyndigheten i den slutliga 
versionen av lagstiftningen och 
finansieringsöversikten.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 7
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Förordning (EG) nr 219/2007
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7
Utvärdering

”Kommissionen ska utvärdera 
genomförandet av denna förordning, det 
gemensamma företagets resultat och 
arbetsmetoder samt dess allmänna 
finansiella situation vart tredje år från det 
att det gemensamma företaget inleder sin 
verksamhet och åtminstone sex månader 
efter att det upphör. Kommissionen ska 
lägga fram resultaten av dessa 
utvärderingar inför Europaparlamentet och 
rådet.”.

”Kommissionen ska utvärdera 
genomförandet av denna förordning och
det gemensamma företagets resultat vart 
tredje år från det att det gemensamma 
företaget inleder sin verksamhet och 
åtminstone sex månader efter att det 
upphör, med särskild tonvikt vid inverkan 
av och effektiviteten hos de konkreta 
resultat som uppnåtts under den givna 
tidsperioden, i enlighet med huvudplanen. 
Utvärderingarna ska även omfatta 
arbetsmetoderna och det gemensamma 
företagets allmänna finansiella situation.
Kommissionen ska lägga fram resultaten 
av dessa utvärderingar inför 
Europaparlamentet och rådet.”.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemskap i det gemensamma företaget 
ska upphöra den 31 december 2016 för 
medlemmar i det gemensamma företaget 
som, per den 1 januari 2014, inte bidrar i 
natura eller i kontanter till kostnaderna för 
det gemensamma företagets arbetsprogram 
som relateras till unionens budgetram för 
2014–2020.

Medlemskap i det gemensamma företaget 
ska upphöra den 31 december 2016 för 
medlemmar i det gemensamma företaget 
som, per den 1 januari 2014, inte bidrar i 
natura eller i kontanter till kostnaderna för 
det gemensamma företagets arbetsprogram 
som relateras till unionens budgetram för 
2014–2020. Det ska anordnas en öppen 
ansökningsomgång för de verksamheter 
som ska bedrivas inom unionens 
budgetram för 2014–2020.
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Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led-1 (ny)
Förordning (EG) nr 219/2007
Bilaga – artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I artikel 3 ska följande punkt läggas 
till:
”1a. Styrelsens sammansättning och 
ordförandeskap ska överensstämma med 
artikel 16 i Horisont 2020 och ha en jämn 
könsfördelning.”

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – inledningen
Förordning (EG) nr 219/2007
Bilaga – artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I artikel 6 ska punkt 1 ersättas med 
följande:

2. Artikel 6 ska ersättas med följande:

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 
Förordning (EG) nr 219/2007
Bilaga – artikel 6 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemmar i det gemensamma 
företaget eller i styrelsen och det 
gemensamma företagets personal får inte
delta i förberedelsen, utvärderingen eller
förfarandet för tilldelningsförfarandet för 
ekonomiskt stöd från det gemensamma 
företaget, särskilt i samband med 
upphandlingar eller ansökningsomgångar 
om de äger, företräder eller har avtal med 
organ som är potentiella kandidater eller 
sökande.”

1. Styrelsen ska på förslag av den 
verkställande direktören anta 
bestämmelser för förebyggande och 
hantering av intressekonflikter.

2. De bestämmelser som avses i punkt 1 
ska åtminstone
a) inbegripa krav på att 
styrelseledamöterna, den verkställande 
direktören och det gemensamma 
företagets medlemmar och personal ska 
avge en förklaring om åtaganden och 
redogöra för huruvida de har eller inte 
har intressen som skulle kunna inverka 
negativt på deras oberoende,
b) inbegripa krav på att de förklaringar 
som avses i led a ska vara korrekta och 
fullständiga och inges skriftligen vid de 
berörda personernas inträde i tjänst och 
förnyas vid eventuell ändring av deras 
personliga förhållanden samt 
offentliggöras,
c) inbegripa tydliga och objektiva kriterier 
för bedömning av de förklaringar som 
avgivits i enlighet med led a samt 
garantera att dessa kriterier tillämpas 
konsekvent och stadga om att alla 
förklaringar ska kontrolleras i händelse 
av problem i detta sammanhang,
d) inbegripa ett förfarande för att 
säkerställa att en person som har 
intressen som skulle kunna anses inverka 
negativt på hans eller hennes oberoende i 
förhållande till en fråga som ska tas upp 
på ett sammanträde inte deltar i
förberedelsen, utvärderingen eller
tilldelningen i samband med offentliga 
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upphandlingar, om de äger eller har
partnerskapsavtal med organ som är 
potentiella kandidater till sådana 
offentliga anbudsinfordringar eller 
företräder sådana organ, eller om någon 
annan potentiell intressekonflikt har 
konstaterats.
e) inbegripa tydliga och enhetliga 
strategier och förfaranden för fall av 
bristande efterlevnad av bestämmelserna, 
inbegripet effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder,
f) stadga om lämplig obligatorisk 
fortbildning om intressekonflikter för den 
verkställande direktören, all personal i det 
gemensamma företaget samt 
styrelseledamöterna,
g) innehålla regler avseende frågor som 
rör situationen efter avslutad tjänstgöring 
inom det gemensamma företaget.”

Or. en

Motivering

Den nya texten grundar sig på en text som redan antagits i ITRE-utskottet om byrån för GNSS 
och syftar till att upprätta en grundlig policy om intressekonflikter, enligt vilken parterna ska 
redogöra för huruvida de har eller inte har intressekonflikter och det fastställs hur sådana 
intressekonflikter ska hanteras, eftersom det är alltför vanligt att intresseförklaringar avges 
utan att det får några praktiska konsekvenser.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 219/2007
Bilaga – artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den verkställande direktören ska vara 
tillfälligt anställd vid det gemensamma 
företaget i enlighet med artikel 2 a i 
anställningsvillkoren för övriga anställda i 
Europeiska unionen. Den verkställande 
direktören ska utses av styrelsen från en 

Den verkställande direktören ska vara 
tillfälligt anställd vid det gemensamma 
företaget i enlighet med artikel 2 a i 
anställningsvillkoren för övriga anställda i 
Europeiska unionen. Den verkställande 
direktören ska utses av styrelsen från en 
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förteckning över kandidater som föreslås 
av kommissionen på grundval av ett öppet 
och transparent urvalsförfarande.

förteckning över kandidater som föreslås 
av kommissionen i enlighet med artikel 16 
i Horisont 2020 och på grundval av ett 
öppet och transparent urvalsförfarande.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 219/2007
Bilaga – artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det gemensamma företaget ska i 
enlighet med artikel 16 i Horisont 2020 
trygga en jämn könsfördelning i avtal och 
bidragsöverenskommelser.

Or. en
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MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om förlängningen av det gemensamma 
företaget Sesar till 2024 som en viktig del av investeringspaketet för innovation inom ramen 
för Horisont 2020. Detta gemensamma företag kommer att utgöra en fortsättning på det 
samordnade förhållningssättet till forskning och innovation avseende flygledningstjänster i det 
gemensamma europeiska luftrummet.

Vad gäller ändringsförslaget till artikel 6 anser föredraganden att det inom Sesar måste finnas 
en strikt policy i fråga om intressekonflikter, enligt vilken parterna ska redogöra för huruvida 
de har eller inte har intressekonflikter och det fastställs hur sådana intressekonflikter ska 
hanteras, eftersom det är alltför vanligt att intresseförklaringar avges utan att det får några 
praktiska konsekvenser.

I fråga om de mer övergripande ändringsförslagen menar föredraganden att Horisont 2020 ska 
genomföras genom offentlig-privata partnerskap i enlighet med artikel 187 enbart om andra 
partnerskap inte uppfyller målen eller skapar de nödvändiga hävstångseffekterna. 
Förvaltningen och verksamheten bör vara öppen, insynsvänlig, verkningsfull och effektiv och 
ge många olika intressenter möjlighet att medverka inom sina specifika områden.
Föredraganden betonar därför vikten av att man följer de principer som man enats om under 
förhandlingarna om Horisont 2020 beträffande de offentlig-privata partnerskapen och vad de 
bör medföra. Detta är viktigt när det gäller öppenhet, insyn, öppen tillgång och, i synnerhet, 
jämställdhet, som föredraganden har lagt fram ändringsförslag om för att förverkliga 
jämställdhetsbestämmelserna i artikel 15 i förordningen om Horisont 2020.

Eftersom Sesar är en genomförandeåtgärd för Horisont 2020 måste det självklart stämma 
överens med forsknings- och innovationsprioriteringarna för Horisont 2020 när det gäller 
utmaningen ”smarta, miljövänliga och integrerade transporter”. Föredraganden har lagt fram 
ändringsförslag om detta.

Slutligen skulle föredraganden vilja nämna att detta gemensamma företag undantagslöst 
kommer att bedrivas i linje med bestämmelserna om deltagande i Horisont 2020. Förfarandet 
för beviljande av ansvarsfrihet förblir oförändrat och grundas på artikel 208 i 
budgetförordningen, och budgeten har anpassats till beslutet om den fleråriga budgetramen 
för Horisont 2020.


