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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Proposta da Comissão

A proposta da Comissão visa rever e prorrogar o mandato da Empresa Comum para a 
realização do sistema europeu de gestão do tráfego aéreo de nova geração (SESAR), que 
cessará em 31 de dezembro 2016, conforme estabelece o regulamento fundador em vigor. As 
principais alterações sugeridas pela Comissão na sua proposta referem-se à afetação de um 
montante máximo de 600 milhões de euros, o que inclui a participação da Noruega, da 
Islândia, da Suíça e do Liechtenstein, para o período de referência 2014-2020 ao abrigo do 
Programa Horizonte 2020 e à prorrogação do mandato da Empresa Comum SESAR até ao 
final de 2024. 

A posição do relator 

Na sequência da evolução recente da situação relativa à implementação do pilar de 
desempenho do Céu Único Europeu, nomeadamente o registo de progressos lentos e 
insatisfatórios no estabelecimento de sistemas eficazes de rendimento e de tarifas ou no que se 
refere ao facto de os blocos funcionais de espaço aéreo ainda não estarem a produzir os 
resultados esperados, o relator considera que o pilar tecnológico constitui o elemento principal 
da estrutura de implementação de toda a estratégia do Céu Único Europeu. Por este motivo, a 
continuidade da sua estrutura, seja em termos de financiamento, seja ao nível dos recursos 
humanos, assume uma importância extrema. 

O relator considera que, até ao momento, a Empresa Comum SESAR tem funcionado 
corretamente, produz os resultados esperados, pelo que apoia a proposta da Comissão de 
prorrogação do seu mandado sem alterações. Segundo a Comissão, a avaliação da Empresa 
Comum SESAR durante o período 2007-2012 concluiu que o seu mecanismo de 
financiamento, baseado numa parceria público-privada (PPP), é mais eficaz e eficiente no seu 
formato atual do que se depender totalmente dos convites à apresentação de propostas, 
necessárias ao abrigo do Sétimo Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico (7.º PQ). O relator manifestou, em diversas ocasiões, o seu apoio para que outro 
tipo de projetos fossem financiados por uma PPP e está satisfeito com a forma como este tipo 
de financiamento funciona no caso da Empresa Comum SESAR.

Além disso, nos seus relatórios relativos às contas anuais dos últimos anos, o Tribunal de 
Contas não formulou qualquer objeção quanto à boa gestão financeira da Empresa Comum 
SESAR. De acordo com o relator, também neste aspeto não há necessidade de modificar a 
proposta.

Outro motivo para apoiar a proposta no seu formato atual reside no facto de a SESAR estar 
prestes a entrar na sua fase de implementação, pelo que o relator considera fundamental evitar 
qualquer interrupção no quadro legislativo ou outras alterações significativas na estrutura da 
Empresa Comum que possam atrasar ou interromper o processo de implementação 
minuciosamente preparado.

******
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A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A primeira fase do processo de 
definição decorreu entre 2004 e 2008 e deu 
lugar à primeira edição do Plano Diretor
Europeu de ATM («Plano Diretor ATM»).
O Plano Diretor ATM identifica três etapas 
no processo de desenvolvimento do 
SESAR: operações baseadas no tempo
(etapa 1), operações baseadas na trajetória
(etapa 2) e operações baseadas no 
desempenho (etapa 3).

(3) A primeira fase do processo de 
definição decorreu entre 2004 e 2008 e deu 
lugar à primeira edição do plano diretor de
gestão do tráfego aéreo «ATM Air Traffic 
Management» («Plano Diretor ATM»). O 
Plano Diretor ATM identifica três etapas 
no processo de desenvolvimento do 
SESAR: operações baseadas no tempo
(etapa 1), operações baseadas na trajetória
(etapa 2) e operações baseadas no 
desempenho (etapa 3).

Justificação

Pura melhoria de redação.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A contribuição máxima da União para a 
cobertura dos custos a título do quadro 
financeiro plurianual para 2014-2020 é de 
600 milhões de EUR10, incluindo a 
participação dos países EFTA, 
provenientes das dotações orçamentais 
atribuídas ao Horizonte 2020 – Programa-
Quadro de Investigação e Inovação (2014-
2020).

A contribuição máxima da União para a 
cobertura dos custos a título do quadro 
financeiro plurianual para 2014-2020 é de 
600 milhões de EUR10, incluindo a 
participação dos países EFTA, 
provenientes das dotações orçamentais 
atribuídas ao Horizonte 2020 – Programa-
Quadro de Investigação e Inovação (2014-
2020).

__________________ __________________
10 Montante indicativo a preços correntes. 
Este montante dependerá do montante final 

10 Montante indicativo a preços correntes. 
Este montante dependerá do montante final 
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acordado para a DG MOVE, destinado ao 
tema «Transportes inteligentes, ecológicos 
e integrados», que será aprovado pela 
autoridade orçamental na versão final da 
ficha financeira legislativa.

acordado para a Direção-Geral da 
Mobilidade e dos Transportes (DG 
MOVE), destinado ao tema «Transportes 
inteligentes, ecológicos e integrados», que 
será aprovado pela autoridade orçamental 
na versão final da ficha financeira 
legislativa.

Justificação
Pura melhoria de redação.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia. É 
disponibilizado, na versão consolidada 
com o regulamento que altera, no prazo 
de três meses a contar da sua entrada em 
vigor. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Anexo – artigo 17 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Empresa Comum toma as medidas 
adequadas para garantir que, quando forem 
executadas ações financiadas a título do 
presente regulamento, os interesses 
financeiros da União sejam protegidos 
mediante a aplicação de medidas 
preventivas contra a fraude, a corrupção e 
outras atividades ilícitas, a realização de 
verificações eficazes e, caso sejam 
detetadas irregularidades, a recuperação 
dos montantes indevidamente pagos e, se 

A Empresa Comum toma as medidas 
adequadas para garantir que, quando forem 
executadas ações financiadas a título do 
presente regulamento, os interesses 
financeiros da União e dos seus 
Estados-Membros sejam protegidos 
mediante a aplicação de medidas 
preventivas contra a fraude, a corrupção e 
outras atividades ilícitas, a realização de 
verificações eficazes e, caso sejam 
detetadas irregularidades, a recuperação 
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adequado, a imposição de sanções eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

dos montantes indevidamente pagos e, se 
adequado, a imposição de sanções eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Anexo – artigo 17 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os membros do Conselho de 
Administração, o diretor executivo e os 
membros do pessoal devem comunicar 
imediatamente ao OLAF as situações 
suscetíveis de ser fraudulentas, de que 
tenham conhecimento em virtude do 
exercício das respetivas funções ou do 
respetivo mandato, sem que a sua 
responsabilidade possa ser invocada em 
razão dessa comunicação.

Justificação

Este dispositivo é útil para dar conhecimento de situações suscetíveis de serem fraudulentas e 
permitir a eventual abertura de inquéritos.
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