
 

AD\1145646ET.docx  PE612.370v02-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Transpordi- ja turismikomisjon 
 

2017/2181(DEC) 

20.2.2018 

ARVAMUS 

Esitaja: transpordi- ja turismikomisjon 

Saaja: eelarvekontrollikomisjon 

ühisettevõtte SESAR 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

(2017/2181(DEC)) 

Arvamuse koostaja: Isabella De Monte 

 



 

PE612.370v02-00 2/7 AD\1145646ET.docx 

ET 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1145646ET.docx 3/7 PE612.370v02-00 

 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 (SESAR) väljaarendamise ühisettevõtte (edaspidi 

„ühisettevõte“) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides 

seaduslik ja korrektne; rõhutab kontrollikoja eriaruandes nr 18/2017 (ühtse Euroopa taeva 

kohta) esitatud väidete asjakohasust; 

2. märgib, et 2016 oli ühisettevõtte jaoks üleminekuaasta, sest SESAR 1 etapp lõpetati ja 

alustati SESAR 2020 etappi, ning ühisettevõte esitas oma eelarve kahes eraldi jaos: üks 

SESAR 1 jaoks ja teine SESAR 2020 jaoks; märgib peale selle, et SESAR 1 kaasrahastati 

üleeuroopalise transpordivõrgu ja teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi 

programmidest ning SESAR 2020 kaasrahastatakse programmist „Horisont 2020“, ning 

et erinevad õigusraamistikud, mida nende eelarvejagude puhul kohaldatakse, tekitasid 

ühisettevõttele ja selle liikmetele suuri haldusprobleeme; rõhutab, et stabiilsuse tagamist 

silmas pidades ei tohiks need probleemid tulevikus korduda; 

3. märgib, et ettevõtte 2016. aasta lõplik eelarve seitsmendast raamprogrammist ja 

programmist „Horisont 2020“ oli kulukohustuste assigneeringutes 101,4 miljonit eurot ja 

maksete assigneeringutes 162,8 miljonit eurot ning esimestest täideti 95,7 % ja 

teistest 63,2 %; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr jäi madalaks peamiselt 

seetõttu, et ühisettevõtte liikmete korraldatud uuringutes ja arendustööl tekkisid 

viivitused; võtab teadmiseks, 2016. aasta lõpu seisuga oli SESAR 1 jaoks eraldanud liit 

kokku 597,1 miljonit eurot rahalist toetust ning Eurocontrol ja lennundussektorit 

esindavad liikmed vastavalt kokku 476,9 miljonit eurot ja 566,5 miljonit eurot 

mitterahalist toetust, ning SESAR 2020 jaoks oli liit eraldanud kokku 56,8 miljonit eurot 

rahalist toetust, kuid teiste liikmete mitterahalist toetust ei kinnitatud, sest projektid oli 

alles algetapis; 

4. märgib, et kui ühisettevõte hakkas programmi „Horisont 2020“ infotehnoloogiavahendeid 

oma vajadustega kohandama, tekkisid probleemid, mille tõttu viibis liikmete tehtavate 

uuringute ja arendustöö jaoks maksete tegemine; peab kahetsusväärseks, et ettevõtte 

kontrollile mitte allunud väliste tegurite tõttu tuli 2016. aastal tühistada 

paranduseelarvega 14,5 miljoni eest maksete assigneeringuid, mis olid seotud SESAR 

2020 konkursikutsete ja tegevustega, mis olid tegelikult 2016. aasta eelarves ette nähtud; 

on mures selle pärast, et täitmata kulukohustuste summa suureneb pidevalt (2016. aastal 

jooksul suurenesid need 72,1 miljonilt eurolt 83,8 miljonile eurole), ja nõuab, et see 

suundumus pöörataks pärast SESAR 2020-le üleminekut vastupidiseks; 

5. on rahul sellega, et kogu SESAR 1 projektidega seotud põhitegevus oli 2016. aasta 

lõpuks lõpetatud, ja SESARi lahenduste kataloogi esmaväljaandes sisalduvad 61 

lahendust, mis on tööstustoomiseks ja kasutuselevõtmiseks valmis, on lennundussektorile 

üle antud; märgib, et 54 SESAR 1 käigus esitatud lahendust arendatakse SESAR 2020-s 

edasi, mis näitab, milliseid pingutusi tuleb teha, et üleminek ühest programmist teise 

oleks tõhus; 
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6. kutsub SESARit ja komisjoni üles hindama SESARi lahenduse kasutuselevõtu tulemusi, 

pidades eelkõige silmas koostalitlusvõime tagamist ja edasisi samme ühtse Euroopa taeva 

lõpuleviimisel; võttes arvesse, et kasutuselevõtu etapp on juba käimas, palub SESARil 

alustada Euroopa õhuruumi uut ülesehitust käsitleva katseprojekti väljatöötamist, mis 

aitaks oluliselt kaasa kasutuselevõtu finantstulemuslikkusele; 

7. tunneb heameelt selle üle, et 2016. aastal allkirjastati Eurocontroli ja ühisettevõtte 

SESAR vahel uus leping, milles on Eurocontrolile antud SESARi kaasasutajana uued 

ülesanded ning esitatud mitu SESAR 2020 rakendamisega seotud kohustust; tunneb 

ühtlasi heameelt selle üle, et liikmete arv suurenes 19ni ning liikmed esindavad kogu 

sektorist rohkem kui 100 äriühingut, kes hakkavad osalema SESAR 2020 

tööstusuuringutes, kinnitamismenetluses ja lahenduste esitlemisel; võtab teadmiseks, et 

2017.–2019. aastaks võeti vastu ühisettevõtte ühtse programmdokumendi esmaversioon; 

8. on mures selle pärast, et teenustehanke menetlustel on ühisettevõte kehtestanud lepingu 

kohta maksimaalse eelarve, mis ei tundu põhinevat kulude hindamisel ega mõistlikul 

turuhindade võrdlemise süsteemil; palub, et ühisettevõte võtaks enne hankemenetluste 

alustamist kasutusele asjakohased kulude hindamise protsessid, mis põhinevad mõistlikul 

võrdlussüsteemil, et tagada oma mitmeaastaste teenuslepingute kulutasuvus; 

9. palub ühisettevõttel kehtestada korrapärane sisemenetlus, mille kohaselt olukorda 

analüüsida, kui leitakse, et toetust haldava projektikoordinaatori finantsvõimekus on 

väike, ja võtta meetmeid, millega suuremat finantsriski leevendada ja korvata; märgib, et 

liikmetele ega nende välisaudiitoritele ei ole antud spetsiaalseid juhiseid, kuidas liikmete 

poolt SESAR 2020 projektidele antud mitterahalist toetust deklareerida ja kinnitada, ning 

palub, et enne kui 2018. aastal hakatakse mitterahalist toetust vastu võtma, sõnastaks 

ühisettevõte vastavad tingimused ja koostaks kinnituse näidise; 

10. peab kiiduväärseks, et 2016. aasta novembris avaldati „SESAR European Drones 

Outlook Study“ (SESARi uuring droonide tulevikuväljavaadete kohta Euroopas); on 

seisukohal, et droonide ohutuks integreerimiseks Euroopa õhuruumi on vaja 

mitmesuguseid uuendusi, sealhulgas lennuliikluse korraldamisega seotud tehnoloogiaid; 

võtab huviga teadmiseks, et uuringus on antud ülevaade Euroopa droonituru arengust 

2050. aastani ja kirjeldatud suurt potentsiaali, mis sellel Euroopa ja selle üldise 

konkurentsivõime jaoks on, samuti meetmeid, mida tuleb järgmise 5–10 aastal jooksul 

võtta, et see potentsiaal ära kasutada, sh on käsitletud seda, kuidas toetataks teadus- ja 

arendustegevust sellega, kui loodaks liidu tasandi süsteem, mis kätkeb nii 

õigusraamistikku kui ka tehnoloogiat, mis koondab kõik peamised avalikud ja erasektori 

asjaosalised ning mille tulemusel eraldatakse rohkem liidu raha, edendades nii eelkõige 

selle sektori väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid; 

11. tunneb heameelt selle üle, et ühisettevõte kasutab jätkuvalt riskide tõhusaks 

analüüsimiseks, haldamiseks ja leevendamiseks mitmetahulist käsitlust, ja eeldab, et 

ühisettevõte pöörab erilist tähelepanu organisatsioonist tulenevatele määrava tähtsusega 

riskidele, mille ta tegi kindlaks seoses lennuliikluse korraldamise üldkava ja SESAR 

2020-ga; peab kiiduväärseks, et ühisettevõtte juhatus võttis 18. märtsil 2016 vastu 

pettusevastase strateegia; 

12. märgib, et SESAR 1 puhul oli kavas teha viie valitud liikme juures 21 audititoimingut, 

millest 14 viidi lõpule 2016. aastal, kui kolmanda audititsükli raames kontrolliti kõiki 15 
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liiget, nagu on kirjeldatud ettevõtte järelauditite strateegias; on mures selle pärast, et 

2016. aasta jääkvigade määr oli 6,21 %; on aga rahul, et SESAR 1 kumulatiivne veamäär 

on 1,34 %; 

13. võtab teadmiseks 2016. aastal teostatud personali võrdlusuuringu tulemused: 62 % 

põhitegevusega seotud ametikohti, 30 % administratiivseid ja 8 % neutraalseid 

ametikohti; 

14. märgib, et Euroopa õhuruumi juhtimine on endiselt killustatud ja ühtse Euroopa taeva 

kontseptsiooni ei ole veel saavutatud; kuigi SESARi projekti eesmärkide täitmise tähtaeg 

viidi 2020. aastalt üle 2035. aastale, kordab, et ühisettevõttel on SESARi projekti – mis 

on ühtse Euroopa taeva alustala – uuringute koordineerimisel ja rakendamisel väga suur 

roll; 

15. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on lahendada Euroopa õhuruumi killustatuse 

probleem, sest Euroopa ühtne turg ei kasuta praegu ühtse Euroopa taeva pakutavaid 

eeliseid täielikult ära; 

16. soovitab Euroopa Parlamendil anda ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 

2016. aasta eelarve täitmisel heakskiidu. 
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