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 ET 

ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa lennuliikluse uue 

põlvkonna juhtimissüsteemi väljaarendamiseks loodud ühisettevõtte SESAR (edaspidi 

„ühisettevõte“) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne korrektne; 

2. märgib, et ühisettevõtte 2014. aasta eelarve oli 13,1 miljonit eurot kulukohustuste 

assigneeringuid ja 121,9 miljonit eurot maksete assigneeringuid, mille täitmise määrad 

olid vastavalt 99,4 % ja 79,8 %; 

3. võtab teadmiseks, et 15 liikme iga-aastasest väljamaksetaotlusest lükati kolme puhul 

maksmine edasi 2014. aasta lõpust 2015. aasta algusesse; palub ühisettevõttel ja selle 

liikmetel esitada väljamaksetaotlused õigeaegselt ja vältida edasilükkamisi ning tagada 

rahaliste vahendite usaldusväärne finantsjuhtimine igal ajal;  

4. märgib, et haldusnõukogu võttis ühisettevõtte finantseeskirjad aastate 2014–2020 

programmitöö perioodiks vastu 25. juunil 2015 pärast komisjoni 4. juunil 2015 vastu 

võetud rakendusotsust, millega anti luba teha ühisettevõtte finantseeskirjade suhtes 

erandeid komisjoni delegeeritud määrusest (EL) nr 1271/2013; 

5. rõhutab ühisettevõtte äärmiselt olulist rolli ühtse Euroopa taeva tugisambaks oleva 

projekti SESAR uuringute koordineerimisel ja rakendamisel; märgib ühtlasi, et 2014. 

aasta tähistab SESARi projekti kasutuselevõtuetapi algust; väljendab sellega seoses 

heameelt SESARi kasutuselevõtu asutuse loomise üle, mis annab aru SESARi 

väljatöötatud uute operatiivlahenduste rakendamise ja tehnoloogilise edasiarendamise 

kohta ja jälgib seda, et tagada SESARi tulemuslik kasutuselevõtt; 

6. julgustab ühisettevõtet ja kasutuselevõtu asutust tegema koostööd liikmesriikidega, et 

suurendada Euroopa ühendamise rahastu transpordiprogrammi raames esildatud 

projektide arvu ja kvaliteeti; tuletab meelde Euroopa Parlamendi seisukohta 

eelarvemenetluses, st asjaolu, et Euroopa Parlament pooldab kõikide Euroopa 

ühendamise rahastust Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) ümber 

paigutatud summade tagasinõudmist; 

7. märgib, et alates 2014. aasta 31. detsembrist koosneb ühisettevõtte arendusetapp 16 liikme 

(sh EUROCONTROL) tehtavast projektitööst, kusjuures programmi tegevusega on seotud 

rohkem kui 100 era- ja avaliku sektori asutust ning alltöövõtjat; märgib, et SESARi 

programmi 369st projektist oli rakendamisel või lõpetatud 348 (94 %); 

8. märgib, et ülejäänud 15 liikmele (alates 1. jaanuarist 2014) Euroopa Liidu ja 

EUROCONTROLi poolt makstavast kaasrahastamise summast (556 miljonit eurot) oli 

2014. aasta 31. detsembri seisuga kulukohustustega seotud 100 % ning välja makstud 66 

% (369 miljonit eurot), kusjuures ülejäänud 34 % (187 miljonit eurot) kavatsetakse välja 

maksta 31. detsembriks 2017; 

9. tunneb heameelt asjaolu üle, et ühisettevõte on tugevdanud oma kehtivaid erimeetmeid 
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huvide konfliktide ennetamiseks; võtab teadmiseks, et selle tulemusena on ühisettevõtte 

liikmete poolt lähetatud töötajate arvu vähendatud mõne võtmetähtsusega ametikohani; 

10. tõdeb, et ühisettevõte teostas 2014. aastal kaks olulist läbivaatamist, et uuesti hinnata 

programmiga seotud põhilisi riske ja neid leevendavaid meetmeid; märgib, et 

läbivaatamise tulemusena tuvastati 33 programmi ja ühisettevõttega SESAR seotud riski, 

millest üheksat peeti nende kriitilisuse tasemest tulenevalt eriti oluliseks; on seisukohal, et 

2014. aastal põhjustas hulk väliseid tegureid (ebakindlad majandusprognoosid, uus 

mitmeaastane finantsraamistik, organisatsioonilised muudatused ühisettevõttes ja juhtivas 

peadirektoraadis jne) programmi tuleviku osas ebakindlust ja tavapärasest rohkem riske; 

väljendab heameelt selle üle, et ühisettevõte on rakendanud või rakendab konkreetseid 

parandusmeetmeid; 

11. väljendab heameelt asjaolu üle, et ühisettevõte koostab parajasti lõpetatud projektide 

sotsiaalse ja majandusliku kasu ja oma liikmete osamaksete kohta põhjalikku aruannet, 

mis on kättesaadav 2015. aasta teises pooles, ning on seisukohal, et see suurendab 

läbipaistvust ja toetust asjaomasele avaliku ja erasektori partnerlusele; 

12. soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiidu ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele 

ühisettevõtte 2014. aasta eelarve täitmisel. 
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