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MNENJE
Odbora za promet in turizem

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 219/2007 o ustanovitvi 
skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja 
zračnega prometa (SESAR) v zvezi s podaljšanjem delovanja skupnega 
podjetja do leta 2024
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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Cilj predloga Komisije je pregled in podaljšanje trajanja delovanja skupnega podjetja SESAR, 
ki naj bi po veljavni ustanovitveni uredbi prenehalo delovati 31. decembra 2016. Spremembe 
v predlogu Komisije se osredotočajo na to, da bi se za referenčno obdobje 2014–2020 v 
okviru programa Obzorje 2020 namenila sredstva v višini do 600 milijonov EUR (vključno s 
prispevkom Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna) in podaljšalo trajanje delovanja 
skupnega podjetja SESAR do konca leta 2024. 

Mnenje pripravljavca mnenja 

Glede na nedavni razvoj pri izvajanju stebra uspešnosti enotnega evropskega neba, vključno z 
nezadovoljivim in počasnim napredkom pri vzpostavljanju dobro delujočih načrtov izvedbe in 
pristojbin ali funkcionalnih blokov zračnega prostora, ki še vedno niso prinesli pričakovanih 
rezultatov, pripravljavec mnenja meni, da je tehnološki steber najpomembnejši element 
izvedbene strukture celotne zamisli enotnega evropskega neba. Zato je nepretrgano 
zagotavljanje njegove finančne in kadrovske strukture bistvenega pomena.

Pripravljavec mnenja ugotavlja, da je doslej skupno podjetje SESAR delovalo dobro in dalo 
pričakovane rezultate, zato podpira nespremenjen predlog Komisije za podaljšanje njegovega 
delovanja. Po mnenju Komisije je vrednotenje skupnega podjetja SESAR med letoma 2007 in 
2012 pokazalo, da je način financiranja, ki temelji na javno-zasebnem partnerstvu, uspešnejši 
in učinkovitejši, kot če bi se v celoti opiral na razpise za zbiranje predlogov, ki so predvideni 
v okviru sedmega programa za razvoj znanosti in tehnologije (FP7). Pripravljavec mnenja je 
že pri vrsti projektov izrazil podporo javno-zasebnemu partnerstvu in je zadovoljen z 
njegovim delovanjem pri skupnem podjetju SESAR.

Poleg tega v letnih poročilih Računskega sodišča o računovodskih izkazih skupnega podjetja 
SESAR v zadnjih letih ni pomislekov glede njegovega dobrega finančnega poslovodenja. 
Tudi pri tej točki pripravljavec mnenja ne predlaga sprememb predloga.

Dodaten razlog za podporo predlogu v sedanji obliki je dejstvo, da je skupno podjetje SESAR 
tik pred vzpostavitvijo, in pripravljavec mnenja meni, da se je nujno izogniti časovni vrzeli v 
zakonodajnem okviru ali drugi pomembni spremembi v strukturi skupnega podjetja, ki bi 
lahko skrbno pripravljeno fazo vzpostavitve zadržala ali ogrozila.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, naj upošteva naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V prvi fazi opredelitvenega postopka, 
ki je potekala od leta 2004 do leta 2008, se 
je oblikoval prvi evropski osrednji načrt za
ATM (osrednji načrt ATM). Osrednji načrt 
ATM določa tri korake v razvojnem 
postopku projekta SESAR: časovno 
odvisne operacije (1. korak), operacije, ki 
temeljijo na trajektoriji (2. korak), in 
operacije, ki temeljijo na učinkovitosti (3. 
korak).

(3) V prvi fazi opredelitvenega postopka, 
ki je potekala od leta 2004 do leta 2008, se 
je oblikoval prvi načrt za upravljanje 
zračnega prometa (osrednji načrt ATM).
Osrednji načrt ATM določa tri korake v 
razvojnem postopku projekta SESAR:
časovno odvisne operacije (1. korak), 
operacije, ki temeljijo na trajektoriji (2. 
korak), in operacije, ki temeljijo na 
učinkovitosti (3. korak).

Obrazložitev

Bolj natančno z redakcijskega vidika.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Uredba (ES) št. 219/2007
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najvišji prispevek Unije, ki krije stroške v 
okviru večletnega finančnega okvira 2014–
2020 znaša 600 milijonov EUR10 (vključno 
s prispevkom Efte), ki se izplača iz 
proračunskih sredstev, dodeljenih 
okvirnemu programu za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020 (2014–2020).“

Najvišji prispevek Unije, ki krije stroške v 
okviru večletnega finančnega okvira 2014–
2020 znaša 600 milijonov EUR10 (vključno 
s prispevkom Efte), ki se izplača iz 
proračunskih sredstev, dodeljenih 
okvirnemu programu za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020 (2014–2020).“

__________________ __________________
Okvirni znesek po tekočih cenah. Znesek 
bo odvisen od končnega dogovorjenega 
zneska za GD MOVE za temo „pameten, 
okolju prijazen in integriran promet“, ki ga 
bo proračunski organ odobril v končni 
različici ocene finančnih posledic 
zakonodajnega predloga.

Okvirni znesek po tekočih cenah. Znesek 
bo odvisen od končnega dogovorjenega 
zneska za Generalni direktorat za 
mobilnost in promet za temo „pameten, 
okolju prijazen in integriran promet“, ki ga 
bo proračunski organ odobril v končni 
različici ocene finančnih posledic 
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zakonodajnega predloga.

Obrazložitev
Bolj natančno z redakcijskega vidika.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije. V 
prečiščeni obliki z uredbo, ki jo spreminja, 
je na voljo v treh mesecih po začetku 
njene veljavnosti. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Priloga 1 – odstavek 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 219/2007
Priloga – člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupno podjetje sprejme ustrezne ukrepe, s 
katerimi zagotovi, da so pri izvajanju 
ukrepov, ki se financirajo na podlagi te 
uredbe, finančni interesi Evropske unije 
zaščiteni z izvajanjem preventivnih 
ukrepov proti goljufijam, korupciji in 
drugemu protipravnemu ravnanju ter z 
učinkovitim preverjanjem, ob odkritju 
nepravilnosti pa z izterjavo neupravičeno 
izplačanih zneskov ter po potrebi z 
učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračalnimi kaznimi.

Skupno podjetje sprejme ustrezne ukrepe, s 
katerimi zagotovi, da so pri izvajanju 
ukrepov, ki se financirajo na podlagi te 
uredbe, finančni interesi Evropske unije in 
njenih držav članic zaščiteni z izvajanjem 
preventivnih ukrepov proti goljufijam, 
korupciji in drugemu protipravnemu 
ravnanju ter z učinkovitim preverjanjem, 
ob odkritju nepravilnosti pa z izterjavo 
neupravičeno izplačanih zneskov ter po 
potrebi z učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračalnimi kaznimi.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Priloga 1 – odstavek 1 – točka 8
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Uredba (ES) št. 219/2007
Priloga – člen 17 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Člani upravnega odbora, izvršni 
direktor in zaposleni morajo uradu OLAF 
nemudoma razkriti domnevne goljufije, ki 
jih odkrijejo pri opravljanju svojih nalog 
ali pristojnosti, ne da bi jih zaradi tega 
razkritja bilo mogoče sodno preganjati.

Obrazložitev

Ta določba je koristna, saj omogoča odkrivanje domnevnih goljufij in morebitne preiskave.
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IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 17.12.2013

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

42
2
2

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

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 Kumucakos 
(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

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, 
Sabine Wils, Karim Zéribi

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Ivo Strejček


