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Tarkistus 1
Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Joachim Stanisław 
Brudziński, Patryk Jaki

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää SESAR-yhteisyrityksen 
pääjohtajalle vastuuvapauden 
yhteisyrityksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 / 
lykkää päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen 
pääjohtajalle yhteisyrityksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

1. myöntää SESAR-yhteisyrityksen 
pääjohtajalle vastuuvapauden 
yhteisyrityksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

Or. en

Tarkistus 2
Markus Pieper, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. toteaa, että tehokas viestintä on 
onnistuneiden unionin rahoittamien 
hankkeiden olennainen osa; katsoo, että 
on tärkeää parantaa yhteisyrityksen 
saavutusten näkyvyyttä sekä tiedon 
levittämistä saadusta lisäarvosta; kehottaa 
yhteisyritystä toteuttamaan jatkossakin 
ennakoivaa viestintäpolitiikkaa 
levittämällä tutkimustuloksiaan yleisölle 
esimerkiksi sosiaalisen median tai muiden 
tiedotusvälineiden kautta ja lisäämään 
siten yleistä tietoisuutta EU:n tuen 
vaikutuksista kiinnittäen erityistä 
huomiota markkinoille pääsyyn;

Or. en
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Tarkistus 3
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. kehottaa 
tilintarkastustuomioistuinta arvioimaan 
luontoissuoritusten laskemisessa ja 
määrittämisessä käytettävän menettelyn 
asianmukaisuutta ja 
luotettavuutta; katsoo, että arvioinnissa 
on tarkasteltava luontoissuorituksia 
koskevan menettelyn täytäntöönpanoa 
varten laadittujen ohjeiden suunnittelua 
ja perusteellisuutta luontoissuoritusten 
suunnittelu-, raportointi- ja 
vahvistamismenettelyn tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 4
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. palauttaa mieliin, että SESAR on 
yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa (SES) 
koskevan aloitteen tekninen pilari ja sen 
tehtävänä on koordinoida ja toteuttaa 
tutkimusta yhtenäisen eurooppalaisen 
ilmatilan hajanaisuuden poistamiseksi; 
huomauttaa, että yksi yhteisyrityksen 
tärkeimmistä saavutuksista on vapaa 
reititys, jolla vähennetään lentojen ja 
polttoainepäästöjen määriä; katsoo sen 
vuoksi, että yhteisyritystä voitaisiin 
hyödyntää enemmänkin ilmailualan 
kestävyyden edistämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 5
Isabel García Muñoz

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. korostaa, että yhteisyrityksen 
tekemä työ on tärkeää innovointien 
käyttöönoton nopeuttamiseksi; korostaa 
lisäksi roolia, joka yhteisyrityksellä on 
automatisoidun lennonohjausjärjestelmän 
huomattavassa kehittämisessä sekä 
toimintasuunnitelman laatimisessa sitä 
varten, että voidaan mahdollistaa 
droonien sisällyttäminen ja turvallinen 
käyttö alhaisessa ilmatilassa, mikä on 
tämän nopeasti kasvavan nykyaikaisen 
alan perusta;

Or. en

Tarkistus 6
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. panee merkille, että SESAR-
yhteisyrityksen vuotuisessa 
toimintakertomuksessa 2018 tiedot 
sukupuolijakaumaa koskevista keskeisistä 
tulosindikaattoreista on annettu vain 
vuodelta 2017, mutta ei vuodelta 2018; 
panee merkille, että vuoden 2017 tiedot 
liittyvät SESAR-yhteisyrityksen 
vuoden 2016 ehdotuspyyntöihin, jotka 
koskevat Horisontti 2020 -ohjelmaa, ja 
keskeisiä suorituskykyindikaattoreita 
koskevat luvut ovat seuraavat: naisten 
osuus Horisontti 2020 -hankkeissa – 
15,4 prosenttia; naisten osuus 
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hankekoordinaattoreista – 12 prosenttia; 
naisten osuus Euroopan komission 
neuvoa-antavista ja asiantuntijaryhmistä, 
jne. – 33,3 prosenttia;

Or. ro

Tarkistus 7
Martina Dlabajová, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. toteaa, että yhteisyritys on 
käynnistänyt kolme suurta aloitetta, jotka 
ovat olleet keskeisiä ilmaliikenteen 
hallinnan tulevaisuutta Euroopassa 
vuonna 2018 koskevan vision 
asettamiselle ja että näiden saavutusten 
tulokset, jotka koko ilmaliikenteen 
hallinnan yhteisö on tunnustanut, on 
siirretty komissiolle, joka suorittaa 
seuraavat vaiheet niiden sisällyttämiseksi 
ilmailulainsäädäntöön ja poliittiseen 
kehykseen;

Or. en

Tarkistus 8
Martina Dlabajová, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. toteaa, että suuntaa antavista 
tutkimushankkeista saamiensa tulosten 
lisäksi yhteisyritys on osoittautunut 
keskeiseksi toimijaksi ilmailuinnovointien 
alalla tuomalla mukaan myös uusia 
tulokkaita perinteisten toimijoiden lisäksi 
ilmaliikenteen hallinnan tutkimukseen ja 
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innovointiin;

Or. en

Tarkistus 9
Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että yhteisyritys 
käynnisti tammikuussa 2018 liikenteen ja 
liikkumisen pääosaston 
rahoitusosuussopimuksen puitteissa 
avoimen ehdotuspyynnön tutkimuksista ja 
esittelyistä, jotka koskevat 
miehittämättömien ilma-alusten 
liikenteenhallintaa Euroopassa (U-Space-
ehdotuspyyntö); toteaa, että komission 
Verkkojen Eurooppa -välineen kautta 
myöntämän avustuksen enimmäismäärä on 
9 500 000 euroa; panee 
tilintarkastustuomioistuimen havainnoista 
merkille, että vaikka ehdotuspyynnön 
ratkaisuperusteissa noudatettiin yleensä 
ottaen Verkkojen Eurooppa -välineestä 
annetussa asetuksessa esitettyjä 
suuntaviivoja, tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi ratkaisuperusteissa ja 
lisäperusteissa useita päällekkäisyyksiä ja 
epäjohdonmukaisuuksia, jotka saattavat 
vaarantaa avustushakemusten 
arviointimenettelyn yleisen tehokkuuden ja 
joihin on puututtava ehdotuspyynnön 
suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa;

16. panee merkille, että yhteisyritys 
käynnisti tammikuussa 2018 liikenteen ja 
liikkumisen pääosaston 
rahoitusosuussopimuksen puitteissa 
avoimen ehdotuspyynnön tutkimuksista ja 
esittelyistä, jotka koskevat 
miehittämättömien ilma-alusten 
liikenteenhallintaa Euroopassa (U-Space-
ehdotuspyyntö); toteaa, että komission 
Verkkojen Eurooppa -välineen kautta 
myöntämän avustuksen enimmäismäärä on 
9 500 000 euroa; panee 
tilintarkastustuomioistuimen havainnoista 
erittäin huolestuneena merkille, että 
vaikka ehdotuspyynnön ratkaisuperusteissa 
noudatettiin yleensä ottaen Verkkojen 
Eurooppa -välineestä annetussa asetuksessa 
esitettyjä suuntaviivoja, 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
ratkaisuperusteissa ja lisäperusteissa useita 
päällekkäisyyksiä ja 
epäjohdonmukaisuuksia, jotka saattavat 
vaarantaa avustushakemusten 
arviointimenettelyn yleisen tehokkuuden ja 
joihin on puututtava ehdotuspyynnön 
suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa;

Or. en

Tarkistus 10
Joachim Stanisław Brudziński, Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
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9 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Muut kysymykset ESAR-hankkeen käyttöönottovaihetta 
koskevat kysymykset

Or. en

Tarkistus 11
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin julkaisi 
vuonna 2018 erityiskertomuksen 
ilmaliikenteen hallinnan 
nykyaikaistamiseen liittyvästä unionin 
sääntelystä; toteaa, että 
tilintarkastustuomioistuin tarkasteli 
erityiskertomuksessaan sitä, miten hyvin 
komissio oli hallinnut SESAR-hankkeen 
käyttöönottoa vuodesta 2011 alkaen, ja 
arvioi, oliko unionin toiminta suunnattu 
eniten tukea tarvitseviin hankkeisiin ja 
oliko se tuonut lisäarvoa ilmaliikenteen 
hallinnalle unionissa;

22. panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin julkaisi 
vuonna 2019 erityiskertomuksen 11/2019 
ilmaliikenteen hallinnan 
nykyaikaistamiseen liittyvästä unionin 
sääntelystä; toteaa, että 
tilintarkastustuomioistuin tarkasteli 
erityiskertomuksessaan sitä, miten hyvin 
komissio oli hallinnut SESAR-hankkeen 
käyttöönottoa vuodesta 2011 alkaen, ja 
arvioi, oliko unionin toiminta suunnattu 
eniten tukea tarvitseviin hankkeisiin ja 
oliko se tuonut lisäarvoa ilmaliikenteen 
hallinnalle unionissa; toteaa, että 
ilmaliikenteen tehokasta hallintaa 
tarvitaan tulevaisuudessa turvallisuuden 
ja tehokkuuden varmistamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 12
Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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23. panee huolestuneena merkille 
tilintarkastustuomioistuimen havainnot, 
joiden mukaan suurin osa tarkastetuista 
hankkeista on rahoitettu ilman unionin 
rahoitustukea, rahoitusjärjestelmien 
täytäntöönpanossa on ollut puutteita, jotka 
koskevat erityisesti riittämätöntä 
priorisointia, ja ilmaliikenteen hallinnan 
suorituskykyyn liittyviä hyötyjä ei ole vielä 
voitu osoittaa toimintaympäristössä;

23. panee huolestuneena merkille 
tilintarkastustuomioistuimen havainnot, 
joiden mukaan suurin osa tarkastetuista 
hankkeista on rahoitettu ilman unionin 
rahoitustukea; ihmettelee tällaisen 
laajamittaisen EU:n rahoituksen 
hyödyllisyyttä; toteaa myös, että 
rahoitusjärjestelmien täytäntöönpanossa on 
ollut puutteita, jotka koskevat erityisesti 
riittämätöntä priorisointia; korostaa, että 
ilmaliikenteen hallinnan suorituskykyyn 
liittyviä hyötyjä ei ole vielä voitu osoittaa 
toimintaympäristössä;

Or. en

Tarkistus 13
Maria Grapini

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. kehottaa yhteisyritystä ja 
komissiota antamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle tietoja 
toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet 
mahdollisten eturistiriitojen 
ehkäisemiseksi erityisesti hankkeiden 
valinnan osalta;

Or. ro

Tarkistus 14
Joachim Stanisław Brudziński

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kannattaa 
tilintarkastustuomioistuimen suosituksia, 
joilla pyritään puuttumaan ongelmiin, ja 

24. kannattaa 
tilintarkastustuomioistuimen suosituksia, 
joilla pyritään puuttumaan ongelmiin, ja 
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panee merkille, että komissio on 
hyväksynyt kaikki 
tilintarkastustuomioistuimen suositukset; 
kehottaa komissiota ja yhteisyritystä 
seuraamaan tilintarkastustuomioistuimen 
suositusten täytäntöönpanoa.

panee merkille, että komissio on 
hyväksynyt kaikki 
tilintarkastustuomioistuimen suositukset; 
kehottaa komissiota seuraamaan 
tilintarkastustuomioistuimen suositusten 
täytäntöönpanoa.

Or. en


