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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus

Komission ehdotuksella pyritään tarkistamaan ja jatkamaan SESAR-yhteisyrityksen kautta, 
joka muussa tapauksessa päättyisi 31. joulukuuta 2016 nykyisen perustamisasetuksen 
mukaisesti. Komission ehdottamat pääasialliset muutokset koskevat enintään 600 miljoonan 
euron määrän (sisältää Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin osuuden) osoittamista 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa viiteajanjaksolle 2014–2020 ja SESAR-yhteisyrityksen 
voimassaolon jatkamista vuoden 2024 loppuun asti. 

Valmistelijan kanta 

Ottaen huomioon äskettäiset ongelmat yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan 
suorituskykypilarin täytäntöönpanossa, kuten epätyydyttävä ja hidas edistyminen 
suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän ja maksujärjestelmän kehittämisessä tai toiminnalliset 
ilmatilan lohkot, jotka eivät vielä toimi odotetusti, valmistelija näkee teknologisen pilarin 
johtavana osatekijänä koko yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan täytäntöönpanorakenteessa. 
Tästä syystä sen rakenteen jatkuvuus on sekä rahoituksen että henkilöresurssien kannalta 
erittäin tärkeää. 

Valmistelija katsoo, että SESAR-yhteisyritys on toistaiseksi toiminut hyvin ja antanut 
odotettuja tuloksia ja tukee tästä syystä komission ehdotusta jatkaa sen voimassaoloaikaa 
ilman muutoksia. Komission mukaan SESAR-yhteisyrityksen arviointi ajanjaksolla 
2007–2012 on osoittanut, että sen rahoitusmekanismi, joka perustuu julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuteen, on tehokkaampi nykyisessä muodossaan kuin jos se perustuisi 
täysin ehdotuspyyntöihin, jotka ovat välttämättömiä seitsemännen tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen puiteohjelman yhteydessä. Valmistelija on useaan otteeseen ilmaissut tukevansa 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden kaltaista rahoitusta muunlaisille hankkeille ja 
on tyytyväinen siihen, miten tämä rahoitus toimii SESAR-yhteisyrityksen tapauksessa.

Myöskään tilintarkastustuomioistuimen vuotuista tilinpäätöstä koskevissa raporteissa ei ole 
viime vuosina ilmennyt minkäänlaisia yhteisyrityksen moitteettomaan varainhoitoon liittyviä 
huolenaiheita. Myöskään tähän liittyen ei valmistelijan mukaan tarvitse tehdä muutoksia 
ehdotukseen.

Toinen syy tukea ehdotusta sen nykyisessä muodossa on, että SESAR on etenemässä 
käyttöönottovaiheeseensa ja valmistelija pitää erittäin tärkeänä välttää ajallisia taukoja 
lainsäädäntökehyksen laatimisessa ja muita merkittäviä muutoksia yrityksen rakenteessa, 
jotka voisivat mahdollisesti johtaa huolellisesti valmistellun käyttöönottovaiheen 
viivästymiseen tai keskeytymiseen. 

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Määrittelyprosessin ensimmäinen vaihe 
kattoi vuodet 2004–2008, ja sen tuloksena 
saatiin Euroopan ilmaliikenteen hallinnan 
yleissuunnitelman, jäljempänä 
’ATM-yleissuunnitelma’, ensimmäinen 
versio. ATM-yleissuunnitelmassa 
määritellään SESAR-hankkeen 
kehittämisprosessin kolme vaihetta: aikaan 
perustuvat toiminnot (vaihe 1), lentorataan 
perustuvat toiminnot (vaihe 2) ja 
suorituskykyyn perustuvat toiminnot 
(vaihe 3).

(3) Määrittelyprosessin ensimmäinen vaihe 
kattoi vuodet 2004–2008, ja sen tuloksena 
saatiin ilmaliikenteen hallinnan 
yleissuunnitelman, jäljempänä 
’ATM-yleissuunnitelma’, ensimmäinen 
versio. ATM-yleissuunnitelmassa 
määritellään SESAR-hankkeen 
kehittämisprosessin kolme vaihetta: aikaan 
perustuvat toiminnot (vaihe 1), lentorataan 
perustuvat toiminnot (vaihe 2) ja 
suorituskykyyn perustuvat toiminnot 
(vaihe 3).

Perustelu

Ainoastaan toimituksellinen täsmennys.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin enimmäisrahoitusosuus, joka 
kattaa vuosien 2014–2020 monivuotiseen 
rahoituskehykseen kuuluvat kustannukset, 
on 600 miljoonaa euroa10 (sisältää EFTA:n 
osuuden), joka maksetaan tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) määrärahoista.”

Unionin enimmäisrahoitusosuus, joka 
kattaa vuosien 2014–2020 monivuotiseen 
rahoituskehykseen kuuluvat kustannukset, 
on 600 miljoonaa euroa10 (sisältää EFTA:n 
osuuden), joka maksetaan tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 
2020” (2014–2020) määrärahoista.”

__________________ __________________
10 Ohjeellinen määrä nykyhintoina. Määrä 
riippuu lopullisesta määrästä, jonka 
budjettivallan käyttäjä hyväksyy liikenteen 
pääosastolle aihealueeseen ”Älykäs, 
ympäristöystävällinen ja yhdentynyt 

10 Ohjeellinen määrä nykyhintoina. Määrä 
riippuu lopullisesta määrästä, jonka 
budjettivallan käyttäjä hyväksyy liikenteen 
ja liikkumisen pääosastolle aihealueeseen 
”Älykäs, ympäristöystävällinen ja 
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liikenne” rahoitusselvityksen lopullisessa 
versiossa.

yhdentynyt liikenne” rahoitusselvityksen 
lopullisessa versiossa.

Perustelu

Ainoastaan toimituksellinen täsmennys.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Se on
saatavilla konsolidoidussa muodossa 
muutettavan asetuksen kanssa kolmen 
kuukauden kuluessa sen julkaisemisesta. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
Liite – 17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisyritys varmistaa asianmukaisin 
toimenpitein, että tämän asetuksen 
mukaisesti rahoitettavia toimia 
toteutettaessa unionin taloudellisia etuja 
suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta 
laitonta toimintaa ehkäisevillä 
toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, 
jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, 
perimällä aiheettomasti maksetut määrät 
takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja ennalta 
ehkäiseviä seuraamuksia.

1. Yhteisyritys varmistaa asianmukaisin 
toimenpitein, että tämän asetuksen 
mukaisesti rahoitettavia toimia 
toteutettaessa unionin ja jäsenvaltioiden
taloudellisia etuja suojataan petoksia, 
lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa 
ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla 
tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia 
havaitaan, perimällä aiheettomasti 
maksetut määrät takaisin sekä soveltuvin 
osin käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia 
ja ennalta ehkäiseviä seuraamuksia.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EY) N:o 219/2007
Liite – 17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Hallintoneuvoston jäsenten, 
pääjohtajan ja henkilöstön on ilmoitettava 
välittömästi OLAFille tilanteista, joissa 
epäillään toimitun vilpillisesti ja jotka he 
ovat saaneet tietoonsa tehtäviään tai 
toimeaan hoitaessaan, ilman, että he 
voivat joutua vastuuseen kyseisen 
ilmoittamisen vuoksi.

Perustelu

Tätä säännöstä tarvitaan, jotta saadaan tietää tilanteista, joissa epäillään toimitun 
vilpillisesti, ja jotta voidaan käynnistää tutkimukset.
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