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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Kommissionens forslag har til formål at revidere og forlænge varigheden af SESAR-
fællesforetagendet, som ellers ville ophøre med at eksistere den 31. december 2016 i henhold 
til den eksisterende oprettelsesforordning. De vigtigste ændringer, der foreslås i 
Kommissionens forslag, vedrører øremærkning af et beløb på op til 600 mio. EUR, hvilket 
indbefatter bidrag fra Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein, for referenceperioden 2014-
2020 under Horisont 2020 og en forlængelse af SESAR-fællesforetagendet indtil udgangen af 
2024. 

Ordførerens holdning 

I forbindelse med den seneste udvikling vedrørende gennemførelsen af præstationssøjlen for 
det fælles europæiske luftrum, herunder de utilfredsstillende og langsomme fremskridt i 
indførelsen af velfungerende præstations- og afgiftsordninger eller de funktionelle 
luftrumsblokke, som stadig ikke har leveret de forventede resultater, ser ordføreren den 
teknologiske søjle som det førende element i strukturen for gennemførelsen af konceptet for 
hele det fælles europæiske luftrum. Derfor er kontinuiteten i dets struktur, både hvad angår 
finansiering og menneskelige ressourcer, af afgørende betydning. 

Efter ordførerens mening har SESAR-fællesforetagendet fungeret godt hidtil og leveret de 
forventede resultater, og derfor støtter han Kommissionens forslag om at forlænge det i 
uændret form. Ifølge Kommissionen har evalueringen af fællesforetagendet i perioden 2007-
2012 vist, at dets finansieringsmekanisme, som er baseret på offentligt-privat partnerskab 
(OPP) er mere effektiv i sin nuværende form, end den ville være, hvis den var baseret 
udelukkende på indkaldelser af forslag, hvilket er nødvendigt inden for rammerne af det 
syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (FP7). Ordføreren har ved 
talrige lejligheder udtrykt sin støtte til OPP-finansieringsformen for andre typer projekter, og 
er tilfreds med den måde, hvorpå den virker for SESAR.

Desuden har de beretninger om årsregnskaberne, som Revisionsretten har afgivet i de seneste 
år, ikke rejst nogen bekymring med hensyn til fællesforetagendets forsvarlige økonomiske 
forvaltning. Heller ikke her er der efter ordførerens opfattelse behov for ændringer af 
forslaget.

En anden grund til at støtte forslaget i sin nuværende form er det faktum, at SESAR er på vej 
ind i sin implementeringsfase, og ordføreren finder det afgørende at undgå tidsmæssige huller 
i lovgivningen eller andre væsentlige ændringer i fællesforetagendets struktur som kunne 
bringe den omhyggeligt forberedte implementeringsfase i fare for at blive forsinket eller 
afbrudt. 

******

ÆNDRINGSFORSLAG
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Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning 
Betragtning 3

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(3) Definitionsprocessens første fase fandt 
sted fra 2004 til 2008 og mundede ud i den 
første udgave af den europæiske ATM-
masterplan ("ATM-masterplanen"). I 
ATM-masterplanen udpeges tre trin i 
SESAR’s udviklingsproces: Tidsbaserede 
operationer (trin 1), flyvevejsbaserede 
operationer (trin 2) og præstationsbaserede 
operationer (trin 3).

(3) Definitionsprocessens første fase fandt 
sted fra 2004 til 2008 og mundede ud i den 
første udgave af den europæiske 
masterplan for lufttrafikstyring (ATM 
lufttrafikstyringsplanen) ("ATM-
masterplanen"). I ATM-masterplanen 
udpeges tre trin i SESAR’s 
udviklingsproces: Tidsbaserede operationer 
(trin 1), flyvevejsbaserede operationer (trin 
2) og præstationsbaserede operationer (trin 
3).

Begrundelse

Redaktionel præcisering

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning 
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 219/2007
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Unionens bidrag til dækning af 
omkostninger under den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020 er op til 
600 mio. EUR10 (inkl. EFTA’s bidrag), der 
finansieres via budgetbevillingerne til 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020).

Unionens bidrag til dækning af 
omkostninger under den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020 er op til 
600 mio. EUR10 (inkl. EFTA’s bidrag), der 
finansieres via budgetbevillingerne til 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020).

__________________ __________________
10 Vejledende beløb i løbende priser.
Beløbet afhænger af de endeligt vedtagne 

10 Vejledende beløb i løbende priser.
Beløbet afhænger af de endeligt vedtagne 
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beløb til GD MOVE under temaet
"intelligent, grøn og integreret transport", 
som vil blive godkendt af 
budgetmyndigheden i den endelige udgave 
af finansieringsoversigten til forslaget.

beløb til Generaldirektoratet for Mobilitet 
og Transport (GD MOVE) under temaet
"intelligent, grøn og integreret transport", 
som vil blive godkendt af 
budgetmyndigheden i den endelige udgave 
af finansieringsoversigten til forslaget.

Begrundelse

Redaktionel præcisering.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning 
Artikel 5 – afsnit 1

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende. Den gøres 
tilgængelig i en konsolideret udgave med 
den forordning, som den ændrer, senest 
tre måneder efter dens ikrafttræden.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning 
Bilag 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 219/2007
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Kommissionen træffer egnede 
foranstaltninger for i forbindelse med 
gennemførelsen af foranstaltninger, der 
finansieres i henhold til denne forordning, 
at sikre, at Unionens finansielle interesser 
beskyttes gennem forholdsregler mod svig, 
korruption og andre ulovligheder, gennem 
effektiv kontrol og, hvis der konstateres 
uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af 
uretmæssigt udbetalte beløb samt i givet 

Kommissionen træffer egnede 
foranstaltninger for i forbindelse med 
gennemførelsen af foranstaltninger, der 
finansieres i henhold til denne forordning, 
at sikre, at Unionens og medlemsstaternes
finansielle interesser beskyttes gennem 
forholdsregler mod svig, korruption og 
andre ulovligheder, gennem effektiv 
kontrol og, hvis der konstateres 
uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af 
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fald gennem sanktioner, der skal være 
effektive, stå i forhold til overtrædelsens 
omfang og have en afskrækkende virkning.

uretmæssigt udbetalte beløb samt i givet 
fald gennem sanktioner, der skal være 
effektive, stå i forhold til overtrædelsens 
omfang og have en afskrækkende virkning.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning 
Bilag 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 219/2007
Bilag – artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

4a. Bestyrelsesmedlemmerne, den 
administrerende direktør og personalet 
har pligt til omgående at orientere OLAF 
om situationer, der kan være svigagtige, 
og som de får kendskab til som følge af 
udøvelsen af deres hverv eller mandat, 
uden at de pådrager sig et ansvar som 
følge af denne afsløring.

Begrundelse

Denne funktion er nyttig med henblik på at gøre opmærksom på situationer, der kan være 
svigagtige, og at give mulighed for i givet fald at indlede undersøgelser.
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