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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei

Propunerea Comisiei are ca obiectiv analizarea și extinderea duratei Întreprinderii comune de 
cercetare în domeniul managementului traficului aerian din cadrul cerului unic european 
(SESAR), care, altfel, în conformitate cu regulamentul său fondator actual, și-ar înceta 
existența la 31 decembrie 2016. Principalele modificări propuse în propunerea Comisiei se 
referă la alocarea unui cuantum de până la 600 de milioane de euro, ce include contribuții din 
partea Norvegiei, Islandei, Elveției și Liechtensteinului pentru perioada de referință 2014-
2020 în cadrul Orizont 2020 și extinderea duratei de existență a Întreprinderii comune SESAR 
până la sfârșitul anului 2024. 

Poziția raportorului 

În contextul recentelor evoluții referitoare la implementarea pilonului de performanță al 
cerului unic european, inclusiv al progreselor lente și nesatisfăcătoare obținute în stabilirea 
unor mecanisme de performanță și tarifare și a unor blocuri funcționale de spațiu aerian care 
încă n-au obținut rezultatele așteptate, raportorul consideră că pilonul de performanță 
constituie elementul cel mai important în structura de implementare a întregului concept de 
cer unic european. De aceea, continuitatea structurii sale, atât în ce privește finanțarea, cât și 
personalul, este de o importanță crucială. 

Raportorul consideră că ÎC SESAR a funcționat bine până acum, obținând rezultatele 
așteptate și, de aceea, sprijină propunerea Comisiei de a prelungi durata de existență a acesteia 
fără nicio modificare. Potrivit Comisiei, evaluarea ÎC SESAR din perioada 2007-2012 a 
demonstrat că mecanismul de finanțare al acesteia, bazat pe un parteneriat public-privat 
(PPP), este mai efectiv și mai eficient în forma sa prezentă decât dacă s-ar fi bazat în 
întregime pe cererile de propuneri necesare în cadrul celui de-al șaptelea Program-cadru 
pentru cercetare și dezvoltare tehnologică (PC7). Raportorul și-a exprimat în numeroase 
ocazii sprijinul pentru finanțarea de tip PPP pentru alte tipuri de proiecte și este satisfăcut de 
modul în care acesta funcționează în cazul SESAR.

Pe lângă aceasta, rapoartele de verificare a situațiilor financiar-contabile anuale publicate de 
către Curtea de Conturi în ultimii ani nu identificat nicio problemă legată de gestiunea 
financiară solidă a ÎC SESAR. În acest sens, de asemenea, în opinia raportorului nu sunt 
necesare modificări ale propunerii.

Un alt motiv pentru a sprijini propunerea în forma sa actuală este faptul că SESAR este gata 
de a intra în etapa de desfășurare, iar raportorul consideră că este vital să se evite orice 
decalaje de timp în cadrul legislativ, sau orice alte schimbări semnificative în structura 
întreprinderii, care ar putea expune etapa de desfășurare pregătită cu grijă la riscul de a fi 
întârziată sau perturbată. 

AMENDAMENTE
Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prima fază a procesului de definire s-a 
derulat între 2004 și 2008 și a avut drept 
rezultat prima ediție a Planului general 
ATM european (Planul general ATM). 
Planul general ATM identifică trei etape 
ale procesului de dezvoltare a SESAR: 
operațiuni bazate pe timp (etapa 1), 
operațiuni bazate pe traiectorie (etapa 2) și 
operațiuni bazate pe performanță (etapa 3).

(3) Prima fază a procesului de definire s-a 
derulat între 2004 și 2008 și a avut drept 
rezultat prima ediție a Planului de 
management al traficului aerian (Planul 
general ATM). Planul general ATM 
identifică trei etape ale procesului de 
dezvoltare a SESAR: operațiuni bazate pe 
timp (etapa 1), operațiuni bazate pe 
traiectorie (etapa 2) și operațiuni bazate pe 
performanță (etapa 3).

Justificare

Precizare de redactare

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 1 –paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția maximă a Uniunii, care 
acoperă costurile în conformitate cu cadrul 
financiar multianual 2014-2020, este de 
până la 600 de milioane EUR10, inclusiv 
contribuțiile AELS plătite din creditele 
bugetare alocate programului-cadru pentru 
cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-
2020).

Contribuția maximă a Uniunii, care 
acoperă costurile în conformitate cu cadrul 
financiar multianual 2014-2020, este de 
până la 600 de milioane EUR10, inclusiv 
contribuțiile AELS plătite din creditele 
bugetare alocate programului-cadru pentru 
cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-
2020).

__________________ __________________
10 Sumă orientativă în prețuri curente. 
Suma va depinde de suma finală convenită 
pentru DG MOVE pentru tema 
„transporturi inteligente, ecologice și 
integrate”, care va fi aprobată de către 

10 Sumă orientativă în prețuri curente. 
Suma va depinde de suma finală convenită 
pentru Direcția Generală pentru 
Mobilitate și Transport (DG MOVE)
pentru tema „transporturi inteligente, 
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autoritatea bugetară în versiunea finală a 
fișei financiare legislative. ABM (Activity 
Based Management):

ecologice și integrate”, care va fi aprobată 
de către autoritatea bugetară în versiunea 
finală a fișei financiare legislative. ABM 
(Activity Based Management):

Justificare
Precizare de redactare

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
Acesta este pus la dispoziție în forma sa 
consolidată împreună cu regulamentul pe 
care îl modifică în termen de trei luni de 
la data intrării sale în vigoare. 

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Anexa 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Anexă – articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu ocazia punerii în aplicare a acțiunilor 
finanțate în temeiul prezentului 
regulament, întreprinderea comună ia 
măsurile corespunzătoare pentru a se 
asigura că interesele financiare ale Uniunii 
sunt protejate, prin aplicarea unor măsuri 
preventive de combatere a fraudelor, 
corupției și altor activități ilegale prin 
controale eficace și, în cazul în care sunt 
detectate nereguli, prin recuperarea 
sumelor plătite necuvenit și, după caz, prin 
aplicarea unor penalități eficace, 
proporționale și disuasive.

Cu ocazia punerii în aplicare a acțiunilor 
finanțate în temeiul prezentului 
regulament, întreprinderea comună ia 
măsurile corespunzătoare pentru a se 
asigura că interesele financiare ale Uniunii 
și ale statelor sale membre sunt protejate, 
prin aplicarea unor măsuri preventive de 
combatere a fraudelor, corupției și altor 
activități ilegale prin controale eficace și, 
în cazul în care sunt detectate nereguli, prin 
recuperarea sumelor plătite necuvenit și, 
după caz, prin aplicarea unor penalități 
eficace, proporționale și disuasive.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Anexa 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 219/2007
Anexă – articolul 17 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Membrii consiliului de administrație, 
directorul executiv și personalul trebuie 
să notifice OLAF fără întârziere cu 
privire la situațiile care pot face obiectul 
unei fraude și care le-au fost aduse la 
cunoștință datorită exercitării funcției sau 
mandatului lor, fără a putea fi trași la 
răspundere din cauza acestei dezvăluiri.

Justificare

Acest lucru este util pentru a atrage atenția cu privire la orice situație care poate face 
obiectul unei fraude și pentru a facilita deschiderea eventuală a unor anchete.
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