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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложение на Комисията

Предложението на Комисията има за цел преразглеждането и удължаването на срока на 
действие на Съвместното предприятие SESAR, чието съществуване в противен случай 
би било прекратено на 31 декември 2016 г. по силата на настоящия му учредителен 
регламент. Основните предложени промени в предложението на Комисията се отнасят 
до целево разпределяне на сума в размер до 600 милиона EUR, което включва вноски 
от Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, за референтния период 2014-2020 г. 
в рамките на „Хоризонт 2020“ и за удължаване на срока на действие на СП SESAR до 
края на 2024 г. 

Позиция на докладчика 

В контекста на последните развития по отношение на прилагането на стълба за 
ефективността на концепцията за Единно европейско небе, включително 
незадоволителния и бавен напредък в установяването на добре функциониращи схеми 
за ефективност и таксуване или на функционалните блокове от въздушното 
пространство, които все още не дават очакваните резултати, докладчикът счита, че 
технологичният стълб е водещият елемент в изпълнителната структура на цялата 
концепция за Единно европейско небе. Ето защо приемствеността на неговата 
структура, по отношение както на финансирането, така и на човешките ресурси, е от 
съществено значение. 

Докладчикът счита, че досега СП SESAR работи добре, давайки очакваните резултати, 
и поради това той подкрепя предложението на Комисията за удължаването му без 
каквито и да било промени. Според Комисията оценката на СП SESAR за периода 
2007-2012 г. показва, че нейният механизъм за финансиране, основан на публично-
частното партньорство (ПЧП) е по-ефективен и ефикасен в сегашния си вид, отколкото 
ако бе разчитала изцяло на покани за представяне на предложения, които щяха 
неминуемо да са в рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания и 
технологично развитие (РП7). Докладчикът изрази подкрепата си за ПЧП финансиране 
за други видове проекти в редица случаи и е удовлетворен от начина, по който то 
работи за SESAR.

Освен това, докладите относно годишните отчети, представени от Сметната палата през 
последните години, засега не са повдигнали никакви съмнения по отношение на 
доброто финансово управление на СП SESAR. Според докладчика и в това отношение 
не са необходими промени в предложението.

Друга причина, поради която подкрепя предложението в сегашния му вид е фактът, че 
SESAR се намира на прага на своята фаза на разгръщане и докладчикът счита, че е 
жизнено важно да се избягват всякакви времеви пролуки в законодателната рамка, 
както и всякакви други значителни промени в структурата на предприятието, които 
биха изложили внимателно подготвената фаза на разгръщане на риск от забавяне или 
прекъсване. 
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика да вземе под внимание следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Първата фаза на процеса на 
определяне се проведе в периода 2004—
2008 г. и резултатът от нея бе първото 
издание на Европейския генерален план 
за УВД („Генералният план за УВД“). В 
Генералния план за УВД се посочват 
три стъпки в процеса на разработване на 
SESAR: операции, базирани на време
(стъпка 1), операциите, базирани на 
траектория (стъпка 2), и операции, 
базирани на ефективност (стъпка 3).

(3) Първата фаза на процеса на 
определяне се проведе в периода 2004—
2008 г. и резултатът от нея бе първото 
издание на генералния план за
управление на въздушното движение 
(план ATM Air Traffic Management) 
(по-нататък „Генералният план за 
УВД“). В Генералния план за УВД се 
посочват три стъпки в процеса на 
разработване на SESAR: операции, 
базирани на време (стъпка 1), 
операциите, базирани на траектория
(стъпка 2), и операции, базирани на 
ефективност (стъпка 3).

Обосновка

Уточнение на формулировката.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а)
Регламент (ЕО) № 219/2007
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вноската на Съюза, покриваща 
разходите за съответната година 
съгласно многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г., е в 
размер до 600 млн. EUR10, включително 
вноски на ЕАСТ, платени от 

Вноската на Съюза, покриваща 
разходите за съответната година 
съгласно многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г., е в 
размер до 600 млн. EUR10, включително 
вноски на ЕАСТ, платени от 
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бюджетните кредити, определени за 
„Хоризонт 2020“ — Рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.)“.

бюджетните кредити, определени за 
„Хоризонт 2020“ — Рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.)“.

__________________ __________________
10Индикативен размер по текущи цени. 
Сумата ще зависи от окончателната 
договорена сума за ГД „Мобилност и 
транспорт“ за темата „Интелигентен, 
екологосъобразен и интегриран 
транспорт“, която ще бъде одобрена от 
бюджетния орган в окончателния 
вариант на законодателната и 
финансова обосновка.

10Индикативен размер по текущи цени. 
Сумата ще зависи от окончателната 
договорена сума за  Генерална 
дирекция „Мобилност и транспорт“ (ГД 
"MOVE") за темата „Интелигентен, 
екологосъобразен и интегриран 
транспорт“, която ще бъде одобрена от 
бюджетния орган в окончателния 
вариант на законодателната и 
финансова обосновка.

Обосновка
Уточнение на формулировката.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. Той ще бъде достъпен в 
консолидираната си форма с 
изменения от него регламент в срок 
от три месеца след влизането му в 
сила. 

Изменение 4

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 219/2007
Приложение  –  член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвместното предприятие взема Съвместното предприятие взема 
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подходящи мерки, за да гарантира, че 
когато се изпълняват дейности, 
финансирани съгласно настоящия 
регламент, финансовите интереси на 
Съюза са защитени чрез прилагането на 
превантивни мерки срещу измами, 
корупция и всякакви други незаконни 
действия посредством ефективни 
проверки, а ако се открият нередности, 
чрез възстановяване на неправомерно 
изплатените суми, и при необходимост 
посредством ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции.

подходящи мерки, за да гарантира, че 
когато се изпълняват дейности, 
финансирани съгласно настоящия 
регламент, финансовите интереси на 
Съюза и неговите държави членки са 
защитени чрез прилагането на 
превантивни мерки срещу измами, 
корупция и всякакви други незаконни 
действия посредством ефективни 
проверки, а ако се открият нередности, 
чрез възстановяване на неправомерно 
изплатените суми, и при необходимост 
посредством ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции.

Изменение 5

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 219/2007
Приложение  – член 17  –  параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Членовете на административния 
съвет, изпълнителният директор и 
служителите са длъжни незабавно да 
докладват на OLAF 
обстоятелствата, за които има 
съмнения, че са неправомерни, и 
които са им станали известни при 
изпълнение на техните задължения 
или мандат, без да носят 
отговорност по отношение на това 
докладване.

Обосновка

Този механизъм би бил полезен за идентифицирането на потенциално неправомерни 
обстоятелства и би позволил стартирането на евентуално разследване.
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