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BEKNOPTE MOTIVERING

Commissievoorstel

Het Commissievoorstel is gericht op herziening en verlenging van de duur van de 
gemeenschappelijke onderneming SESAR die anders op 31 december 2016 zou ophouden te 
bestaan. De belangrijkste wijzigingen die in het Commissievoorstel worden voorgesteld 
hebben betrekking op het toewijzen van een bedrag van 600 miljoen EUR, inclusief bijdragen 
van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein, voor de referentieperiode 2014-2020 
in het kader van Horizon 2020 en het verlengen van de duur van  de gemeenschappelijke 
onderneming SESAR (SJU) tot eind 2024. 

Standpunt van de rapporteur 

In het kader van de recente ontwikkelingen betreffende de tenuitvoerlegging van de 
prestatiepijler van het Gemeenschappelijk Europees luchtruim, inclusief de onbevredigende 
en trage voortgang met betrekking tot de invoering van goedfunctionerende prestatie- en 
heffingsregelingen of de functionele luchtruimblokken (FAB's) die nog steeds de verwachte 
resultaten moeten opleveren, ziet de rapporteur de technologische pijler als het leidende 
element in de tenuitvoerleggingsstructuur van het hele concept van het Gemeenschappelijk 
Europees luchtruim. Daarom is de continuïteit van de structuur, zowel in termen van 
financiering als van menskracht, van cruciaal belang. 

De rapporteur is van mening dat de gemeenschappelijke onderneming SESAR tot dusverre 
goed heeft gefunctioneerd en de verwachte resultaten heeft opgeleverd, en om die reden 
steunt hij het Commissievoorstel om de duur van de SJU ongewijzigd te verlengen. Volgens 
de Commissie heeft de evaluatie van de SJU gedurende de periode 2007-2012 aangetoond dat 
het financieringsmechanisme, gebaseerd op publiekprivaat partnerschap (PPP) doelmatiger en 
doeltreffender is in zijn huidige vorm dan wanneer het in zijn geheel is aangewezen op 
oproepen voor het indienen van blijken van belangstelling in het kader van het zevende 
programma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (FP7). De rapporteur heeft bij 
talrijke gelegenheden al zijn steun uitgesproken voor het PPP-type financiering voor andere 
soorten projecten en is tevreden over de manier waarop het werkt voor SESAR.

Bovendien is er in de verslagen over de jaarrekeningen die in de afgelopen jaren door de 
Rekenkamer zijn opgesteld geen bezorgdheid geuit over het financieel beheer van de 
gemeenschappelijke onderneming SESAR. Hier zijn volgens de rapporteur ook geen 
wijzigingen van het voorstel vereist.

Een andere reden om het voorstel in zijn huidige vorm te steunen is het feit dat de SESAR op 
het punt staat operationeel te worden en de rapporteur vindt het van cruciaal belang om te 
vermijden dat het wetgevingsproces stil valt of dat er andere aanzienlijke wijzigingen worden 
aangebracht in de structuur van de Onderneming waardoor de zorgvuldige voorbereide 
operationele fase vertraging zou kunnen oplopen of zou kunnen worden onderbroken. 

******

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
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onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De definitiefase liep van 2004 tot 2008 
en heeft geleid tot de eerste editie van het 
Europees masterplan inzake 
luchtverkeersbeheer (het ATM-
masterplan). In het ATM-masterplan 
worden drie stappen in het 
ontwikkelingsproces van SESAR 
onderscheiden: tijdsgebaseerde activiteiten 
(stap 1), trajectgebaseerde activiteiten (stap 
2) en prestatiegebaseerde activiteiten (stap 
3).

(3) De definitiefase liep van 2004 tot 2008 
en heeft geleid tot de eerste editie van het
Europees masterplan inzake 
luchtverkeersbeheer (het Air Traffic 
Management- oftewel ATM-masterplan). 
In het ATM-masterplan worden drie 
stappen in het ontwikkelingsproces van 
SESAR onderscheiden: tijdsgebaseerde 
activiteiten (stap 1), trajectgebaseerde 
activiteiten (stap 2) en prestatiegebaseerde 
activiteiten (stap 3).

Motivering

eenvoudige redactionele precisering

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 219/2007
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bijdrage van de Unie onder het 
meerjarig financieel kader 2014-2020 
bedraagt maximaal 600 miljoen euro10

(inclusief bijdragen van de EVA) en wordt 
betaald uit de begrotingsmiddelen die zijn 
toegewezen aan Horizon 2020 – Het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020).

De bijdrage van de Unie onder het 
meerjarig financieel kader 2014-2020 
bedraagt maximaal 600 miljoen euro10

(inclusief bijdragen van de EVA) en wordt 
betaald uit de begrotingsmiddelen die zijn 
toegewezen aan Horizon 2020 – Het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020).

__________________ __________________
10 Indicatief bedrag in lopende prijzen. Het 
bedrag hangt af van het bedrag dat de 
begrotingsautoriteit in de definitieve versie 
van het financieel memorandum goedkeurt 

10 Indicatief bedrag in lopende prijzen. Het 
bedrag hangt af van het bedrag dat de 
begrotingsautoriteit in de definitieve versie 
van het financieel memorandum goedkeurt 
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voor het thema "slim, groen en 
geïntegreerd vervoer" van DG MOVE.

voor het thema "Slim, groen en 
geïntegreerd vervoer" van het directoraat-
generaal Mobiliteit en Vervoer (DG 
MOVE).

Motivering

eenvoudige redactionele precisering

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. Binnen drie 
maanden na de inwerkingtreding is er een 
geconsolideerde versie van de gewijzigde 
verordening beschikbaar.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1–punt 8
Verordening (EG) nr. 219/2007
Bijlage – artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De gemeenschappelijke onderneming 
neemt passende maatregelen om ervoor te 
zorgen dat bij de uitvoering van uit hoofde 
van deze verordening gefinancierde acties 
de financiële belangen van de Unie met de 
toepassing van preventieve maatregelen 
tegen fraude, corruptie en andere onwettige 
activiteiten worden beschermd door middel 
van doeltreffende controles en, indien 
onregelmatigheden worden ontdekt, door 
middel van terugvordering van de ten 

1. De gemeenschappelijke onderneming 
neemt passende maatregelen om ervoor te 
zorgen dat bij de uitvoering van uit hoofde 
van deze verordening gefinancierde acties 
de financiële belangen van de Unie en de 
lidstaten met de toepassing van 
preventieve maatregelen tegen fraude, 
corruptie en andere onwettige activiteiten 
worden beschermd door middel van 
doeltreffende controles en, indien er 
onregelmatigheden worden ontdekt, door 
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onrechte betaalde bedragen en, voor zover 
van toepassing, door middel van 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties.

middel van terugvordering van de ten 
onrechte betaalde bedragen en, voor zover 
van toepassing, door middel van 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1–punt 8
Verordening (EG) nr. 219/2007
Bijlage – artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De leden van de raad van bestuur, 
de uitvoerend directeur en de 
personeelsleden zijn gehouden onverwijld 
bij OLAF melding te maken van situaties 
die fraude kunnen inhouden, waarvan zij 
bij de uitoefening van hun functie of 
taken kennis hebben genomen, met dien 
verstande dat hun verantwoordelijkheid 
door een dergelijke onthulling niet in het 
geding kan komen.

Motivering

Bedoeld om mogelijke fraude bekend te maken en om er eventueel onderzoek naar te kunnen 
verrichten.
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