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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek

Komisjoni ettepaneku eesmärk on vaadata läbi ühisettevõtte SESAR tegevusaeg ja pikendada 
seda, sest vastasel juhul lõpeks see ühisettevõtte asutamismääruse kohaselt 31. detsembril 
2016. aastal. Komisjoni ettepanekus sisalduvad peamised muudatused seonduvad kuni 600 
miljoni euro (sh Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteini panus) sihtotstarbelise eraldamisega 
programmi „Horisont 2020” vahenditest arvestusperioodil 2014–2020 ning ühisettevõtte 
SESAR tegevusaja pikendamisega 2024. aasta lõpuni. 

Raportööri seisukoht 

Pidades silmas ühtse Euroopa taeva tulemuslikkuse samba rakendamise hiljutisi arenguid (sh 
ebapiisavad ja aeglased edusammud hästitoimivate tulemuslikkuse ja tasude süsteemide 
kehtestamisel ning seoses funktsionaalsete õhuruumiosadega, mis ei ole veel oodatud 
tulemusi andnud), on tehnoloogiasammas raportööri meelest kogu ühtse Euroopa taeva 
kontseptsiooni rakendamisstruktuuri esmatähtis element. Seepärast ongi selle struktuuri 
sidusus nii rahastamise kui ka inimressursi mõttes äärmiselt oluline. 

Raportööri arvates on ühisettevõte SESAR siiani hästi toiminud ning andnud ka oodatud 
tulemusi, mistõttu raportöör toetab komisjoni ettepanekut pikendada selle tegevusaega ilma 
süsteemi muutmata. Komisjoni andmetel on ühisettevõtte SESAR hindamine ajavahemikus 
2007–2012 näidanud, et selle avaliku ja erasektori partnerlusel põhinev rahastamismehhanism 
on tõhusam ja tulemuslikum, kui see oleks juhul, kui rahastamine põhineks üksnes 
projektikonkurssidel, mida nõutakse teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda 
raamprogrammi (FP7) kohaselt. Raportöör on avaldanud korduvalt toetust avaliku ja 
erasektori partnerlusel põhineva rahastamisviisi kasutamisele ka muude projektideliikide 
puhul ning on rahul sellega, kuidas süsteem SESARi puhul toimib.

Lisaks ei anna kontrollikoja poolt viimastel aastatel raamatupidamise aastaaruannete kohta 
koostatud aruanded mingit põhjust kahelda ühisettevõtte usaldusväärses finantsjuhtimises. Ka 
selles küsimuses ei ole raportööri meelest vaja ettepanekut kuidagi muuta.

Ettepanekut tuleks selle praegusel kujul toetada veel seetõttu, et SESAR on jõudmas 
kasutuselevõtuetappi ning raportööri arvates on äärmiselt oluline vältida õigusraamistikus mis 
tahes ajalisi lünki või muid ühisettevõtte struktuuri olulisi muutusi, mis võiksid hoolikalt 
ettevalmistatud kasutuselevõtuetappi jõudmist edasi lükata või takistada. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Määratlemisprotsessi esimese etapi
(2004–2008) käigus töötati välja Euroopa 
lennuliikluse korraldamise üldkava
(edaspidi „ATMi üldkava” esimene 
versioon. ATMi üldkavas määratakse 
kindlaks projekti SESAR kolm 
arenguetappi: ajapõhine käitamine (1. 
etapp), trajektooripõhised toimingud (2. 
etapp) ja tulemuslikkuse suurendamine (3. 
etapp).

(3) Määratlemisprotsessi esimese etapi
(2004–2008) käigus töötati välja Euroopa 
lennuliikluse korraldamise (Air Traffic 
Management) üldkava (edaspidi „ATMi 
üldkava”) esimene versioon. ATMi 
üldkavas määratakse kindlaks projekti 
SESAR kolm arenguetappi: ajapõhine 
käitamine (1. etapp), trajektooripõhised 
toimingud (2. etapp) ja tulemuslikkuse 
suurendamine (3. etapp).

Selgitus

Tekstiline täpsustus.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu 2014.–2020. aasta finantsraamistiku 
alusel antava rahalise toetuse ülemmäär on 
600 miljonit eurot10 (sealhulgas EFTA 
osalus), mis makstakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammile „Horisont 
2020” (2014–2020) eraldatud 
eelarveassigneeringust.

Liidu 2014.–2020. aasta finantsraamistiku 
alusel antava rahalise toetuse ülemmäär on 
600 miljonit eurot10 (sealhulgas EFTA 
osalus), mis makstakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammile „Horisont 
2020” (2014–2020) eraldatud 
eelarveassigneeringust.

__________________ __________________
10 Kavandatav summa jooksevhindades.
Summa suurus sõltub sellest, missugune on 
liikuvuse ja transpordi peadirektoraadile 
aruka, keskkonnahoidliku ja integreeritud 
transpordi jaoks eraldatav lõppsumma, 
mille finantsselgituse lõpliku versiooni 
eelarvepädevad institutsioonid heaks 

10 Kavandatav summa jooksevhindades.
Summa suurus sõltub sellest, missugune on 
liikuvuse ja transpordi peadirektoraadile
(DG MOVE) aruka, keskkonnahoidliku ja 
integreeritud transpordi jaoks eraldatav 
lõppsumma, mille kiidavad eelarvepädevad 
institutsioonid heaks finantsselgituse 
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kiidavad. lõplikus versioonis.

Selgitus
Tekstiline täpsustus.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas. Määrus tehakse sellega 
muudetava määrusega konsolideeritud 
versioonis kättesaadavaks kolme kuu 
jooksul pärast määruse jõustumist. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 219/2007
Lisa – Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühisettevõte astub vajalikke samme selle 
tagamiseks, et käesoleva määruse alusel 
rahastatavate meetmete rakendamisel 
kaitstakse liidu finantshuve pettuse, 
korruptsiooni ja muu ebaseadusliku 
tegevuse vastu ennetustegevusega, tõhusa 
kontrolliga ja alusetult väljamakstud 
summade sissenõudmisega ning vajaduse 
korral tõhusate, proportsionaalsete ja 
hoiatavate karistustega.

Ühisettevõte astub vajalikke samme selle 
tagamiseks, et käesoleva määruse alusel 
rahastatavate meetmete rakendamisel 
kaitstakse liidu ja selle liikmesriikide
finantshuve pettuse, korruptsiooni ja muu 
ebaseadusliku tegevuse vastu 
ennetustegevusega, tõhusa kontrolliga ja 
alusetult väljamakstud summade 
sissenõudmisega ning vajaduse korral 
tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate 
karistustega.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 8
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Määrus (EÜ) nr 219/2007
Lisa – Artikkel 17 – lõige 4a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Haldusnõukogu liikmed, tegevdirektor 
ja töötajad peavad viivitamata teatama 
Euroopa Pettustevastasele Ametile 
võimalikest pettusejuhtumitest, mis on 
neile teatavaks saanud ametiülesannete 
või mandaadi täitmise käigus, ilma et neid 
võiks sellise teatamise eest vastutusele 
võtta.

Selgitus

Säte on oluline võimaliku pettusega seotud olukordadest teatamiseks ja vajaduse korral 
uurimise algatamiseks.
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