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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag

Syftet med kommissionens förslag är att se över och förlänga det gemensamma företaget 
Sesar, som annars skulle upphöra den 31 december 2016 i enlighet med förordningen om dess 
bildande. De huvudsakliga förändringar som kommissionen föreslår rör öronmärkning av ett 
belopp på upp till 600 miljoner euro, vilket inbegriper bidrag från Norge, Island, Schweiz och 
Liechtenstein, för referensperioden 2014–2020 inom ramen för Horisont 2020 samt 
förlängning av det gemensamma företaget till slutet av 2024. 

Föredragandens ståndpunkt 

Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling i fråga om genomförandet av resultatpelaren 
för det gemensamma europeiska luftrummet, bland annat otillfredsställande och långsamma 
framsteg när det gäller upprättandet av välfungerande resultat- och avgiftssystem och de 
funktionella luftrumsblock som fortfarande inte har gett väntat resultat, betraktar 
föredraganden den tekniska pelaren som den centrala delen i genomförandestrukturen för det 
gemensamma europeiska luftrummet. Det är därför strukturens kontinuitet, sett till både 
finansiering och personal, är av avgörande betydelse. 

Föredraganden anser att det gemensamma företaget hittills har fungerat väl och gett väntade 
resultat, och stöder därför kommissionens förslag att förlänga det utan ändringar. Enligt 
kommissionen har utvärderingen av det gemensamma företaget under perioden 2007–2012 
visat att finansieringsmekanismen, som grundas på ett offentlig-privat partnerskap, är mer 
verkningsfull och effektiv i sin nuvarande form än om man förlitade sig helt på 
anbudsinfordringar som krävs inom ramen för sjunde ramprogrammet för forskning och 
teknisk utveckling. Föredraganden har vid en mängd tillfällen uttryckt sitt stöd för 
finansiering genom offentlig-privata partnerskap för andra typer av projekt och ser positivt på 
hur det fungerar för Sesar.

Dessutom har revisionsrättens rapporter om de senaste årens årsredovisningar inte gett 
anledning till farhågor om att det gemensamma företaget inte skulle ha en sund ekonomisk 
förvaltning. Inte heller här behövs det några ändringar av förslaget, enligt föredragandens 
åsikt.

Ett annat skäl till att stödja förslaget i dess nuvarande form är att Sesar snart kommer att 
komma in i genomförandefasen, och föredraganden anser att det är oerhört viktigt att undvika 
tidsluckor i lagstiftningsramen och andra omfattande ändringar av företaget struktur som 
skulle kunna medföra att den noggrant planerade genomförandefasen riskerade att försenas 
eller avbrytas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den första definitionsfasen för att 
fastställa innehåll och prioriteringar löpte 
från 2004 till 2008 och ledde till den första 
versionen av huvudplanen för den 
europeiska flygledningstjänsten
(huvudplanen). I huvudplanen fastslås tre 
steg i utvecklingsprocessen för Sesar: 
Tidsstyrd flygledning (steg 1), 
flygvägsbaserad drift (steg 2) och 
resultatbaserad drift (steg 3)..

(3) Den första definitionsfasen för att 
fastställa innehåll och prioriteringar löpte 
från 2004 till 2008 och ledde till den första 
versionen av huvudplanen för den 
europeiska flygledningstjänsten (ATM Air 
Traffic Management Plan) (huvudplanen).
I huvudplanen fastslås tre steg i 
utvecklingsprocessen för Sesar: Tidsstyrd 
flygledning (steg 1), flygvägsbaserad drift
(steg 2) och resultatbaserad drift (steg 3).

Motivering

Redaktionellt förtydligande.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led a
Förordning (EG) nr 219/2007
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens maximala bidrag som täcker 
kostnaderna inom den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 ska vara 
600 miljoner euro10 (inklusive Efta-bidrag) 
och ska betalas från de anslag i budgeten 
som avsatts för Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020).”

Unionens maximala bidrag som täcker 
kostnaderna inom den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 ska vara 
600 miljoner euro10 (inklusive Efta-bidrag) 
och ska betalas från de anslag i budgeten 
som avsatts för Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020).”

__________________ __________________
10 Preliminära belopp i nuvarande priser. 
Beloppet kommer att bero på det belopp 
som slutligen avtalas för GD MOVE för 
temat ”Smarta, gröna och integrerade 
transporter” som kommer att godkännas av 
budgetmyndigheten i den slutliga 

10 Preliminära belopp i nuvarande priser. 
Beloppet kommer att bero på det belopp 
som slutligen avtalas för 
Generaldirektoratet för transport och 
rörlighet (GD MOVE) för temat ”Smarta, 
gröna och integrerade transporter” som 
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versionen av lagstiftningen och 
finansieringsöversikten.

kommer att godkännas av 
budgetmyndigheten i den slutliga 
versionen av lagstiftningen och 
finansieringsöversikten.

Motivering

Redaktionellt förtydligande.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. Den konsoliderade 
versionen av denna förordning med den 
förordning den ändrar ska vara 
tillgänglig senast tre månader efter 
förordningens ikraftträdande. 

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Bilaga 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 219/2007
Bilaga – artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det gemensamma företaget ska se till att 
unionens ekonomiska intressen skyddas 
vid genomförandet av åtgärder som 
finansieras enligt den här förordningen, 
genom förebyggande åtgärder mot 
bedrägeri, korruption och annan olaglig 
verksamhet, genom effektiva kontroller 
och, om oriktigheter upptäcks, genom 
återkrav av felaktigt utbetalda medel samt 
vid behov genom effektiva, proportionella 
och avskräckande påföljder.

Det gemensamma företaget ska se till att 
unionens och medlemsstaternas
ekonomiska intressen skyddas vid 
genomförandet av åtgärder som finansieras 
enligt den här förordningen, genom 
förebyggande åtgärder mot bedrägeri, 
korruption och annan olaglig verksamhet, 
genom effektiva kontroller och, om 
oriktigheter upptäcks, genom återkrav av 
felaktigt utbetalda medel samt vid behov 
genom effektiva, proportionella och 
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avskräckande påföljder.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Bilaga 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 219/2007
Bilaga – artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Styrelseledamöterna, den
verkställande direktören och personalen 
är skyldiga att utan dröjsmål underrätta 
Olaf om misstänkta bedrägerisituationer 
som de får kännedom om under utövandet 
av sina uppgifter eller sitt mandat, utan 
att de kan hållas ansvariga på grund av 
detta avslöjande.

Motivering

Denna bestämmelse gör att man får kännedom om misstänkta fall av bedrägeri och därför 
kan inleda eventuella utredningar.



AD\1013382SV.doc 7/7 PE522.993v02-00

SV

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 17.12.2013

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

42
2
2

Slutomröstning: närvarande ledamöter 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

Slutomröstning: närvarande suppleanter Jean-Jacob Bicep, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, 
Sabine Wils, Karim Zéribi

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 187.2)

Ivo Strejček


