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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 констатацията на Сметната палата, че отчетите на съвместното 

предприятие за изследване на управлението на въздушното движение в единното 

европейско небе (SESAR) („Предприятието“) за финансовата 2016 година са 

законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти; подчертава значението 

на въпросите, повдигнати в Специален доклад № 18/2017 на Сметната палата 

относно инициативата „Единно европейско небе“; 

2. отбелязва, че 2016 беше година на преход за Предприятието с приключването на 

фаза „SESAR 1“ и ускоряването на фаза „SESAR 2020“ и че Предприятието 

представи своя бюджет в два отделни раздела: (1) „SESAR 1“ и (2) „SESAR 2020“; 

отбелязва освен това, че „SESAR 1“ беше съфинансирана от трансевропейската 

транспортна мрежа (TEN-T) и от програмите по Седмата рамкова програма за 

научни изследвания, докато „SESAR 2020“ се съфинансира от „Хоризонт 2020“, и 

че различната нормативна уредба за тези бюджетни раздели е представлявала 

съществено административно предизвикателство за Предприятието и неговите 

членове; подчертава, че с оглед на стабилността подобни проблеми не следва да се 

повтарят в бъдеще; 

3. отбелязва, че окончателният бюджет на Предприятието за 2016 г. от Седмата 

рамкова програма и „Хоризонт 2020“ възлиза на 101,4 милиона евро в бюджетни 

кредити за поети задължения и на 162,8 милиона евро в бюджетни кредити за 

плащания и че степента на тяхното изпълнение е съответно 95,7% и 63,2%; 

отбелязва, че ниската степен на изпълнение на бюджетните кредити за плащания се 

дължи главно на забави в изпълнението на проучванията и разработките, 

провеждани от членовете на Предприятието; отбелязва, че в края на 2016 г. общо 

паричната вноска от Съюза за „SESAR 1“ възлиза на 597,1 милиона евро в 

сравнение с общия размер на непаричните вноски от Евроконтрол – 476,9 милиона 

евро, и от членовете от въздухоплавателния сектор – 566,5 милиона евро, докато за 

„SESAR 2020“ общо паричната вноска от Съюза е 56,8 милиона евро, без 

непарични или парични вноски от другите членове, тъй като проектите бяха в 

началния си стадий на изпълнение; 

4. отбелязва, че Предприятието срещна трудности при приспособяването на 

инструментите на „Хоризонт 2020“ към своите специфични потребности, което 

доведе до изоставане в изпълнението на плащанията за проучванията и 

разработките на членовете; изразява съжаление, че се наложи бюджетни кредити за 

плащания в размер на 14,5 милиона евро, свързани с първоначално включени в 

бюджета за 2016 г. покани за представяне на предложения и дейности на 

„SESAR 2020“, да бъдат анулирани с коригиращ бюджет за 2016 г. поради 

действието на външни фактори извън контрола на Предприятието; изразява 

загриженост във връзка с тенденцията на непрекъснато увеличаване на 

непогасените бюджетни задължения (RAL), които нараснаха от 72,1 милиона евро 

на 83,8 милиона евро през 2016 г., и призовава тази тенденция да бъде променена 

след преминаването към „SESAR 2020“; 
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5. изразява задоволство, че всички проекти по „SESAR 1“ са приключени от 

оперативна гледна точка в края на 2016 г. и че 61 решения от първото издание на 

каталога с решения на SESAR, които са готови за въвеждане в промишлеността и за 

прилагане, бяха предоставени на авиационната общност; отбелязва, че 54 решения, 

работата по които е започната в рамките на „SESAR 1“, ще бъдат доразвити в 

рамките на „SESAR 2020“, служейки като пример за усилията за осигуряване на 

ефективен преход между двете програми; 

6. призовава SESAR и Комисията да направят оценка на резултатите от прилагането 

на решението SESAR, особено от гледна точка на обезпечаване на оперативната 

съвместимост и на стъпките за завършване на изграждането на единното 

европейско небе; като има предвид, че фазата на разгръщане вече е в ход, 

призовава SESAR да започне разработването на пилотния проект във връзка с 

новата архитектура на европейското въздушно пространство, което ще допринесе 

значително за финансовата ефективност на разгръщането; 

7. приветства подписването през 2016 г. на подновеното споразумение между 

Евроконтрол и съвместното предприятие SESAR, в което се очертава новата роля 

на Евроконтрол като съосновател на SESAR и са включени поредица от 

задължения и ангажименти по отношение на изпълнението на „SESAR 2020“; 

приветства също увеличаването на броя на членовете на 19, като те представляват 

над 100 дружества от сектора, които ще участват в промишлените изследвания, 

валидирането и демонстрационните дейности на „SESAR 2020“; отбелязва 

приемането на първото издание на единния програмен документ на Предприятието 

за периода 2017 – 2019 г.; 

8. изразява загриженост, че в своята процедура за възлагане на обществени поръчки в 

областта на услугите Предприятието определя максимален бюджет на договорите, 

който изглежда не се основава на процедура за оценка на разходите и на 

подходяща система, използваща референтни пазарни цени; изисква Предприятието 

да въведе подходящи процеси за оценка на разходите преди обявяването на 

процедури за възлагане на обществена поръчка, въз основа на подходяща 

референтна система, с цел да осигури разходната ефективност на своите 

многогодишни договори за услуги; 

9. призовава Предприятието да утвърди системна вътрешна процедура за преоценка 

на установяването на слаба финансова жизнеспособност по отношение на 

координаторите на проекти, финансирани с безвъзмездна помощ, включително 

мерки за смекчаване и компенсиране на повишения финансов риск; отбелязва 

липсата на конкретни насоки за членовете и техните външни одитори относно 

декларирането и сертифицирането на непаричните вноски на членовете в проектите 

по „SESAR 2020“ и приканва Предприятието да разработи съответни условия и 

образец на сертификат преди получаването на непарични вноски през 2018 г.; 

10. приветства публикуването на проучването на SESAR относно перспективите на 

безпилотните летателни апарати в Европа („SESAR European Drones Outlook 

Study“) през ноември 2016 г.; счита, че са необходими различни иновации, 

включително технологии, свързани с управлението на въздушното движение, за 

безопасното интегриране на безпилотни летателни апарати в европейското 
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въздушно пространство; отбелязва с интерес направения в него преглед на 

развитието на европейския пазар на безпилотни летателни апарати до 2050 г. и 

огромния потенциал за Европа и нейната конкурентоспособност в световен мащаб, 

както и действията, които трябва да бъдат предприети през следващите 5 до 

10 години, за да се реализира този потенциал, включително подкрепата за научните 

изследвания и развитието, предоставяна чрез създаването, на равнището на Съюза, 

на екосистема, която обхваща както нормативната уредба, така и технологиите, и 

която обединява всички основни публични и частни заинтересовани лица и води до 

осигуряването на повишени равнища на финансиране от Съюза, като това ще даде 

тласък на малките и средните предприятия по-специално в този сектор; 

11. приветства факта, че Предприятието продължи да прилага разностранен подход, за 

да прави преглед на рисковете, да ги управлява и смекчава ефективно, и очаква то 

да отдели специално внимание на критичните корпоративни рискове, установени 

от него по отношение на Генералния план за управлението на въздушното 

движение (УВД) и „SESAR 2020“; приветства факта, че Административният съвет 

на Предприятието прие на 18 март 2016 г. стратегия за борба с измамите; 

12. отбелязва, че по отношение на „SESAR 1“ са планирани 21 одита в пет подбрани 

държави членки, от които 14 бяха проведени през 2016 г. като част от третия цикъл 

от одити във всичките 15 членове, както е посочено в стратегията за последващ 

одит на Предприятието; изразява безпокойство по повод на процента остатъчни 

грешки в размер на 6,21% за 2016 г.; изразява обаче задоволство от факта, че 

кумулативният процент на остатъчни грешки на „SESAR 1“ е 1,34%; 

13. отбелязва резултатите от изпълнението на сравнителния анализ в областта на 

човешките ресурси за 2016 г.: 62% оперативни длъжности, 30% – 

административни, и 8% – неутрални; 

14. отбелязва, че управлението на европейското въздушно пространство остава 

разпокъсано, а концепцията за единно европейско небе все още не е осъществена; 

подчертава отново жизненоважната роля на Предприятието за координирането и 

осъществяването на научноизследователската дейност в рамките на проекта 

SESAR, който е сред основните проекти на инициативата „Единно европейско 

небе“, въпреки че крайният срок за постигане на целите на проекта SESAR беше 

отложен от първоначалната дата през 2020 г. за 2035 г.; 

15. обръща внимание, че е важно да бъде решен проблемът, свързан с разпокъсаността 

на европейското небе, тъй като към настоящия момент единният европейски пазар 

не се възползва изцяло от предимствата, които предлага инициативата „Единно 

европейско небе“; 

16. предлага на Парламента да освободи от отговорност изпълнителния директор на 

Предприятието във връзка с изпълнението на неговия бюджет за финансовата 2016 

година. 
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