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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. приветства заключенията на Сметната палата, съгласно която отчетите на 

Съвместното предприятие за разработване на ново поколение Европейска система 

за управление на въздушното движение (SESAR) („Предприятието“) за финансовата 

2014 година са редовни; 

2. отбелязва, че годишният бюджет на Предприятието за 2014 г. възлиза на 13,1 

милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и 121,9 милиона евро в 

бюджетни кредити за плащания и че степента на тяхното изпълнение е съответно 

99,4 % и 79,8 %; 

3. отбелязва отлагането от края на 2014 г. за началото на 2015 г. на плащанията по 3 от 

общо 15 годишни декларации за разходи на членове; призовава Предприятието и 

неговите членове да представят своевременно декларации за разходи и да избягват 

отлагане на плащанията, както и да обезпечат добро финансово управление на 

финансовите средства на Предприятието;  

4. отбелязва, че финансовите правила на Съвместното предприятие за програмния 

период 2014 – 2020 г. бяха приети на 25 юни 2015 г. от Управителния съвет, след 

решение за изпълнение на Комисията, прието на 4 юни 2015 г., с което по 

отношение на финансовите правила на Съвместното предприятие се позволяват 

дерогации от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията; 

5. подчертава жизненоважната роля на Предприятието за координацията и 

провеждането на научни изследвания по проекта SESAR, който е сред основните 

проекти в рамките на Единното европейско небе; отбелязва също, че 2014 г. бележи 

началото на фазата на разгръщане на проекта SESAR; в тази връзка приветства 

създаването на управителен орган по разгръщането на Съвместното предприятие 

SESAR, който да наблюдава и да докладва за прилагането на нови оперативни 

решения и технологични подобрения, разработени от SESAR, осигуряващи 

ефективно му разгръщане; 

6. насърчава Предприятието и управителния орган по разгръщането, в 

сътрудничество с държавите членки, да увеличат броя и качеството на проектите, 

предлагани по транспортната програма „Механизъм за свързване на Европа“ 

(МСЕ); припомня позицията на Европейския парламент в бюджетната процедура за 

възстановяване на общите суми, преразпределени от МСЕ към Европейския фонд 

за стратегически инвестиции (ЕФСИ); 

7. отбелязва, че от 31 декември 2014 г. фазата на разгръщане на Предприятието 

включва проектна работа на 16 члена (включително Евроконтрол) във връзка с 

програмни дейности, в които вземат участие над 100 частни и публични 

организации и подизпълнители; отбелязва, че от 369-те програмни проекта на 

SESAR 348 (94 %) са били в процес на изпълнение или са приключени; 
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8. отбелязва, че от 556 милиона евро съфинансиране на Европейския съюз и 

Евроконтрол, платимо на другите 15 членове (от 1 януари 2014 г.), към 31 декември 

2014 г. са поети задължения за 100 % и са извършени плащания за 66 % (369 млн. 

евро), като останалите 34 % (187 млн. евро) се очаква да бъдат изплатени до 31 

декември 2017 г.; 

9. приветства факта, че Предприятието е подобрило съществуващите специфични 

мерки за предотвратяване на конфликти на интереси; отбелязва, че в резултат на 

това броят на служителите, командировани в Предприятието от неговите членове, е 

намалял до няколко ключови позиции; 

10. признава, че през 2014 г. Предприятието е извършило два основни прегледа за 

преоценка на основните рискове по програмата и съответните действия за 

смекчаване на последиците; отбелязва, че прегледът е довел до изготвяне на списък 

с 33 риска във връзка с програмата и Съвместното предприятие SESAR, от които 

девет се разглеждат като „високи рискове“ поради тяхната степен на критичност; 

счита, че през 2014 г. редица външни фактори доведоха до несигурност за бъдещето 

на програмата и до откриването на повече рискове от обичайното (несигурни 

икономически прогнози, нова многогодишна финансова рамка,  организационни 

промени в Съвместното предприятие SESAR и в съответната Генерална дирекция и 

др.); приветства факта, че Предприятието е предприело и предприема специфични 

корективни действия; 

11. приветства факта, че понастоящем Предприятието подготвя подробен доклад, който 

ще бъде предоставен на разположение през втората половина на 2015 г., относно 

социалните и икономическите ползи от приключилите проекти, както и ползите от 

приноса на неговите членове; счита, че това ще спомогне за увеличаване на 

прозрачността и подкрепата за това публично-частно партньорство; 

12. предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на 

Предприятието във връзка с изпълнението на неговия бюджет за финансовата 2014 

година. 
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