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ΣΥΝTOMΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Η πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει την αναθεώρηση και επέκταση της διάρκειας της Κοινής 
Επιχείρησης SESAR (SJU) η οποία αλλιώς, βάσει του υπάρχοντος ιδρυτικού κανονισμού, θα 
λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Οι κυριότερες αλλαγές που προβλέπει η πρόταση της 
Επιτροπής αφορούν την εγγραφή ποσού 600 εκατομμυρίων ευρώ, που περιλαμβάνει τις 
εισφορές Νορβηγίας, Ισλανδίας, Ελβετίας και Λιχτενστάιν, για την περίοδο αναφοράς 2014-
2020 στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, και την παράταση της διάρκειας της 
Κοινής Επιχείρησης έως το τέλος του 2024.

Η άποψη του εισηγητή 

Στο πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεων στην εφαρμογή του σκέλους εκείνου του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ανοικτού που αφορά τους στόχους στις επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της μη 
ικανοποιητικής και βραδείας προόδου στη δημιουργία εύρυθμων συστημάτων επιδόσεων και 
χρέωσης ή λειτουργικών τμημάτων εναερίου χώρου που ακόμη δεν έχουν αποδώσει τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, ο εισηγητής αντιλαμβάνεται τον τεχνολογικό πυλώνα ως το 
βασικό στοιχείο της δομής που θα υλοποιήσει την ιδέα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. 
Γι'αυτό κι είναι τόσο ζωτική η συνέχιση της δομής του, τόσο ως προς τη χρηματοδότηση όσο 
και ως προς τους ανθρώπινους πόρους.

Ο εισηγητής εκτιμά ότι η Κοινή Επιχείρηση SESAR (SJU) έχει λειτουργήσει καλά μέχρι 
στιγμής, αποφέροντας τα αναμενόμενα, και συνεπώς ο ίδιος στηρίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να επεκταθεί η διάρκειά της χωρίς καμία άλλη αλλαγή. Σύμφωνα με την Επιτροπή, 
η αξιολόγηση της SJU για την περίοδο 2007-2012 έδειξε ότι ο μηχανισμός χρηματοδότησής 
της, που στηρίζεται στη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΡΡΡ) είναι πιο αποδοτικός και 
αποτελεσματικός υπό τη σημερινή μορφή του παρά εάν στηριζόταν αποκλειστικά στις 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (FP7). Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης έχει 
επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή του στη χρηματοδότηση μέσω συμπράξεων 
δημοσίου-ιδιωτών (ΡΡΡ) επ’ευκαιρία άλλων ειδών έργων και είναι ικανοποιημένος από τον 
τρόπο που αυτή λειτουργεί με το SESAR.

Επί πλέον, οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς τα 
τελευταία χρόνια δεν διατυπώνουν καμία ανησυχία για τη χρηστή οικονομική διαχείριση της 
SJU. Και σ’αυτό, κατά την άποψη του συντάκτη του παρόντος, η πρόταση δεν χρειάζεται 
αλλαγές.

Ένας άλλος λόγος που υποστηρίζουμε την πρόταση υπό την παρούσα μορφή της, είναι ότι το 
SESAR ετοιμάζεται να μπει στη φάση ανάπτυξής του και θεωρούμε κρίσιμο το να 
αποφύγουμε οποιοδήποτε χρονικό κενό στο νομοθετικό πλαίσιο ή οποιαδήποτε άλλη 
σημαντική αλλαγή στη δομή της Επιχείρησης ικανή να απειλήσει με καθυστέρηση ή διακοπή 
την τόσο προσεκτικά προετοιμασμένη φάση ανάπτυξης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η πρώτη φάση της διαδικασίας 
καθορισμού διήρκεσε από το 2004 έως το 
2008 και οδήγησε στην πρώτη έκδοση του
ευρωπαϊκού γενικού προγράμματος ATM 
(«γενικό πρόγραμμα ATM»). Στο γενικό 
πρόγραμμα ATM προσδιορίζονται τρία 
στάδια στη διαδικασία ανάπτυξης του 
SESAR: πτητικές λειτουργίες βάσει 
χρόνου (1ο στάδιο), πτητικές λειτουργίες 
βάσει διαδρομής (2ο στάδιο) και πτητικές 
λειτουργίες βάσει επιδόσεων (3ο στάδιο).

(3) Η πρώτη φάση της διαδικασίας 
καθορισμού διήρκεσε από το 2004 έως το 
2008 και οδήγησε στην πρώτη έκδοση του 
γενικού προγράμματος διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας («πρόγραμμα ATM 
Air Traffic Management») (εφεξής 
"γενικό πρόγραμμα ΑΤΜ"). Στο γενικό 
πρόγραμμα ATM προσδιορίζονται τρία 
στάδια στη διαδικασία ανάπτυξης του 
SESAR: πτητικές λειτουργίες βάσει 
χρόνου (1ο στάδιο), πτητικές λειτουργίες 
βάσει διαδρομής (2ο στάδιο) και πτητικές 
λειτουργίες βάσει επιδόσεων (3ο στάδιο).

Αιτιολόγηση

Απλή διευκρίνιση διατύπωσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης για την 
κάλυψη των δαπανών στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-
2020 ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια 
ευρώ10 (συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής των χωρών ΕΖΕΣ), το οποίο 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού που διατίθενται για τον
«Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα πλαίσιο για 

Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης για την 
κάλυψη των δαπανών στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-
2020 ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια 
ευρώ10 (συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής των χωρών ΕΖΕΣ), το οποίο 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού που διατίθενται για τον
«Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα πλαίσιο για 



AD\1013382EL.doc 5/7 PE522.993v02-00

EL

την έρευνα και την καινοτομία (2014-
2020).»

την έρευνα και την καινοτομία (2014-
2020).»

__________________ __________________
10 Ενδεικτικό ποσό σε τρέχουσες τιμές. Το 
ύψος του ποσού θα εξαρτηθεί από το 
τελικό ποσό που θα συμφωνηθεί για τη ΓΔ 
MOVE για το θέμα «Έξυπνες, οικολογικές 
και ενοποιημένες μεταφορές», το οποίο θα 
εγκριθεί από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή στην τελική έκδοση 
του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου.

10Ενδεικτικό ποσό σε τρέχουσες τιμές. Το 
ύψος του ποσού θα εξαρτηθεί από το 
τελικό ποσό που θα συμφωνηθεί για τη
Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και 
Μεταφορών. (ΓΔ MOVE) για το θέμα
«Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες 
μεταφορές», το οποίο θα εγκριθεί από την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στην 
τελική έκδοση του νομοθετικού 
δημοσιονομικού δελτίου.

Αιτιολόγηση
Απλή διευκρίνιση διατύπωσης.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Είναι διαθέσιμος υπό την 
ενοποιημένη μορφή του με τον κανονισμό 
τον οποίο τροποποιεί εντός τριμήνου από 
την έναρξη ισχύος του. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1– σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Παράρτημα – άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την υλοποίηση δράσεων που 
χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η κοινή επιχείρηση λαμβάνει 
τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει 

Κατά την υλοποίηση δράσεων που 
χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, η κοινή επιχείρηση λαμβάνει 
τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει 
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την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης με την 
εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της 
απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης 
παράνομης δραστηριότητας, με τη 
διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και 
με την ανάκτηση, σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν παρατυπίες, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 
καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με 
την επιβολή αποτελεσματικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης και των 
κρατών μελών της με την εφαρμογή 
προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της 
διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης 
δραστηριότητας, με τη διενέργεια 
αποτελεσματικών ελέγχων και με την 
ανάκτηση, σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν παρατυπίες, των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 
καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με 
την επιβολή αποτελεσματικών, 
αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1– σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007
Παράρτημα – άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής 
και το προσωπικό οφείλουν να 
κοινοποιούν αμελλητί στην OLAF τις 
καταστάσεις που ενδεχομένως 
υποκρύπτουν απάτη και των οποίων 
έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των 
καθηκόντων ή της εντολής τους, χωρίς 
να υπέχουν ευθύνη λόγω της 
κοινοποίησης.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι χρήσιμη για να γίνονται γνωστές καταστάσεις που ενδεχομένως 
υποκρύπτουν απάτη, και να καθίσταται δυνατή η δρομολόγηση ερευνών.
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