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az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére
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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata

A Bizottság javaslatának célja a SESAR közös vállalkozás időtartamának felülvizsgálata és 
meghosszabbítása, amely máskülönben az azt létrehozó jelenlegi rendelet értelmében 2016. 
december 31-én megszűnne. A bizottsági javaslatban szereplő legfőbb változások egyrészt 
600 millió eurós összeg elkülönítését érintik, amely összeg tartalmazza Norvégia, Izland, 
Svájc és Liechtenstein hozzájárulását a 2014–2020-as referencia-időszakra a Horizont 2020 
program keretében, másrészt a közös vállalkozás időtartamának 2024-ig történő 
meghosszabbítását.

Az előadó álláspontja

Az egységes európai égbolt teljesítménypillérének megvalósításával kapcsolatos 
közelmúltbeli fejlemények fényében, beleértve a jól működő teljesítmény- és 
illetékrendszerek kialakítása terén megvalósuló nem kielégítő és lassú előrelépést és a 
funkcionális légtérblokkokat, amelyek még mindig nem hozták meg a várt eredményeket, a 
vélemény előadója a technológiai pillért tekinti a legfontosabb elemnek az egész egységes 
európai égbolt elképzelés megvalósítási struktúrájában. Ezért alapvető fontosságú e 
komponens folytatása mind a finanszírozás, mind a humánerőforrás tekintetében.

A vélemény előadója szerint a SESAR közös vállalkozás ez idáig jól működött és teljesítette a 
várt eredményeket, ezért támogatja a Bizottság javaslatát annak változatlan 
meghosszabbítására. A Bizottság szerint a közös vállalkozás 2007–2012-es időszakra 
vonatkozó működésének értékeléséből az derül ki, hogy a köz-magán társuláson (PPP) 
alapuló finanszírozási mechanizmus hatékonyabb és eredményesebb annak jelenlegi 
formájában, mintha teljes egészében a hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram 
(FP7) alapján szükséges pályázati felhívásokra támaszkodna. A vélemény előadója számos 
alkalommal támogatását fejezte ki más jellegű projektek PPP-típusú finanszírozása iránt és 
kielégítőnek tartja annak a SESAR esetében történő működését.

Ezenkívül az éves beszámolóról szóló tavalyi számvevőszéki jelentések nem adtak okot 
kétségekre a SESAR közös vállalkozás pénzgazdálkodásának hatékonyságát és 
eredményességét illetően. A vélemény előadója szerint ezen a ponton sincs szükség 
változtatásokra.

A javaslat jelenlegi formájában történő támogatásának másik oka az, hogy a SESAR 
hamarosan működési szakaszba lép, és a vélemény előadója létfontosságúnak tartja a 
jogalkotási keretben bekövetkező időbeli kimaradások vagy a vállalkozás szerkezetében 
bekövetkező egyéb jelentős változások elkerülését, amelyek a gondosan előkészített működési 
szakasz késedelmét vagy zavarát okozhatják.

MÓDOSÍTÁSOK
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A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A meghatározási folyamat első
szakasza 2004-től 2008-ig tartott, 
amelynek eredményeként megszületett az 
európai ATM-főterv első kiadása (ATM-
főterv). Az ATM-főterv a SESAR-projekt 
kiépítési folyamatában három lépést 
határoz meg: időalapú műveletek 
(1. lépés), útvonalközpontú üzemelés 
(2. lépés) és teljesítményalapú műveletek 
(3. lépés).

(3) A meghatározási folyamat első 
szakasza 2004-től 2008-ig tartott, 
amelynek eredményeként megszületett a 
légiforgalmi szolgáltatási terv első kiadása 
(a továbbiakban: ATM-főterv). Az ATM-
főterv a SESAR-projekt kiépítési 
folyamatában három lépést határoz meg: 
időalapú műveletek (1. lépés), 
útvonalközpontú üzemelés (2. lépés) és 
teljesítményalapú műveletek (3. lépés).

Indokolás

Szerkesztésbeli pontosítás.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
219/2007/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségeket a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretből 
fedező maximális uniós hozzájárulás 
összege (az EFTA hozzájárulásával együtt) 
600 millió EUR10, amelyet a »Horizont 
2020« kutatási és innovációs keretprogram 
(2014–2020) számára elkülönített 
költségvetési előirányzatokból kell 
kifizetni.”

A költségeket a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretből 
fedező maximális uniós hozzájárulás 
összege (az EFTA hozzájárulásával együtt) 
600 millió EUR10, amelyet a »Horizont 
2020« kutatási és innovációs keretprogram 
(2014–2020) számára elkülönített 
költségvetési előirányzatokból kell 
kifizetni.”

__________________ __________________
10 Jelenlegi árakon számított 
hozzávetőleges összeg. Ez az összeg a 
Mobilitáspolitikai és Közlekedési 

10 Jelenlegi árakon számított 
hozzávetőleges összeg. Ez az összeg a 
Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
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Főigazgatóság számára az „Intelligens, 
környezetbarát és integrált közlekedés” 
témakörében a költségvetési hatóság által a 
pénzügyi kimutatás végleges változatában 
jóváhagyott végleges összegtől függ.

Főigazgatóság (DG MOVE) számára az 
„Intelligens, környezetbarát és integrált 
közlekedés” témakörében a költségvetési 
hatóság által a pénzügyi kimutatás 
végleges változatában jóváhagyott 
végleges összegtől függ.

Indokolás
Szerkesztésbeli pontosítás.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba. Az általa módosított 
rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 
változata a hatálybalépését követő három 
hónapon belül elérhető lesz. 

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 8 pont
219/2007/EK rendelet
Melléklet – 17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös vállalkozás megteszi a megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az e 
rendelet alapján finanszírozott 
intézkedések esetén a csalás, a vesztegetés 
és egyéb illegális tevékenységek elleni 
megelőző intézkedések alkalmazásával, 
hatékony ellenőrzésekkel, illetve 
szabálytalanságok észlelése esetén a 
jogtalanul kifizetett összegek behajtásával 
és adott esetben hatékony, arányos és 
visszatartó erejű büntetésekkel biztosítsa az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmét.

A közös vállalkozás megteszi a megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az e 
rendelet alapján finanszírozott 
intézkedések esetén a csalás, a vesztegetés
és egyéb illegális tevékenységek elleni 
megelőző intézkedések alkalmazásával, 
hatékony ellenőrzésekkel, illetve 
szabálytalanságok észlelése esetén a 
jogtalanul kifizetett összegek behajtásával 
és adott esetben hatékony, arányos és 
visszatartó erejű büntetésekkel biztosítsa az 
Unió és tagállamai pénzügyi érdekeinek 
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védelmét.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 8 pont
219/2007/EK rendelet
Melléklet – 17 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az igazgatótanács tagjai, az 
ügyvezető igazgató és a személyzet tagjai 
kötelesek haladéktalanul jelenteni az 
OLAF-nak a feladataik ellátása vagy 
megbízatásuk során tudomásukra jutott 
bármiféle esetleges csalást, és e bejelentés 
miatt felelősségre nem vonhatók.

Indokolás

A módosítás célja felhívni a figyelmet az esetleges csalásokra és megkönnyíteni a vizsgálatok 
megindítását.
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A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 17.12.2013

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

42
2
2

A zárószavazáson jelen lévő tagok Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, 
Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph 
Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De 
Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut 
Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim 
Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios 
Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, 
Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert 
Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja 
Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana 
Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, 
Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, 
Sabine Wils, Karim Zéribi

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

Ivo Strejček


