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PASIŪLYMAI 

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. džiaugiasi tuo, kad Audito Rūmai nustatė, jog Bendro Europos dangaus oro eismo 

valdymo mokslinių tyrimų (SESAR) bendros įmonės (toliau – Įmonė) 2016 finansinių 

metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais 

aspektais yra teisėtos ir tvarkingos; pabrėžia 2017 m. Audito Rūmų specialiojoje 

ataskaitoje Nr. 18/2017 nurodytos informacijos apie Bendrą Europos dangų svarbą; 

2. pažymi, kad Įmonei 2016-ieji buvo pereinamieji metai, buvo užbaigtas „SESAR 1“ 

etapas ir pradėtas „SESAR 2020“ etapas ir kad Įmonė pateikė savo biudžetą dviem 

atskirais skyriais: 1) „SESAR 1“ ir 2) „SESAR 2020“; be to, pažymi, kad „SESAR 1“ 

buvo bendrai finansuojamas TEN-T ir Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų 

programos (BP 7) lėšomis, o „SESAR 2020“ bendro finansavimo dalis teikiama pagal 

programą „Horizontas 2020“, ir kad šių biudžeto skirsnių reguliavimo sistemų 

skirtingumas Įmonei ir jos nariams kėlė administracinių sunkumų; ateityje šie sunkumai 

neturėtų pasikartoti esant stabiliai padėčiai; 

3. pažymi, kad galutinį Įmonės 2016 m. biudžetą, skirtą iš BP 7 ir programos „Horizontas 

2020“, sudarė 101,4 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 162,8 mln. EUR mokėjimų 

asignavimų ir kad asignavimų panaudojimo lygis buvo atitinkamai 95,7 ir 63,2 proc.; 

pažymi, kad žemą mokėjimų asignavimų panaudojimo lygį daugiausia nulėmė vėlavimai 

vykdant Įmonės narių tyrimus ir plėtros darbus; atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. 

pabaigoje „SESAR 1“ atveju bendras Sąjungos įnašas grynaisiais pinigais buvo 

597,1 mln. EUR, palyginti su visais Eurokontrolės skiriamais 476,9 mln. EUR vertės ir 

oro eismo sektoriaus narių skiriamais 566,5 mln. EUR vertės nepiniginiais įnašais, tuo 

tarpu „SESAR 2020“ atveju bendras Sąjungos įnašas sudarė 56,8 mln. EUR, o kiti nariai 

jokių nepiniginių ir grynųjų pinigų įnašų nepatvirtino dėl to, kad projektai buvo tik 

pradėti įgyvendinti; 

4. pažymi, kad Įmonė patyrė sunkumų pritaikydama programos „Horizontas 2020“ IT 

priemones savo konkretiems poreikiams ir dėl to buvo vėluojama vykdyti mokėjimus už 

narių atliekamus tyrimus ir plėtros darbus; apgailestauja, kad 14,5 mln. EUR mokėjimų 

asignavimų – susijusių su kvietimu teikti pasiūlymus „SESAR 2020“ ir iš pradžių 

2016 m. biudžete numatytais veiksmais – turėjo būti panaikinti pagal 2016 m. taisomąjį 

biudžetą dėl nuo Įmonės nepriklausančių išorės veiksnių; yra susirūpinęs dėl to, kad 

nuolat didėja neįvykdytų įsipareigojimų lygis, 2016 m. jis padidėjo nuo 72,1 mln. EUR 

iki 83,8 mln. EUR, ir reikalauja, kad perėjus prie „SESAR 2020“ ši tendencija pasikeistų; 

5. teigiamai vertina tai, kad 2016 m. pabaigoje buvo baigti vykdyti visi „SESAR 1“ 

projektai ir kad aviacijos bendruomenei pristatytas 61 industrializacijai ir diegimui 

parengtas sprendimas – visi jie pateikti pirmajame SESAR sprendimų katalogo leidime; 

pažymi, kad 54 „SESAR 1“ etapu rasti sprendimai bus toliau plėtojami pagal programą 

„SESAR 2020“, stengiantis užtikrinti veiksmingą perėjimą iš vienos programos į kitą; 

6. ragina SESAR ir Komisiją įvertinti SESAR sprendimų įgyvendinimo rezultatus, ypač 

sąveikumo užtikrinimo ir veiksmų siekiant užbaigti Bendro Europos dangaus projektą 
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atžvilgiu; atsižvelgdamas į tai, kad jau vyksta įgyvendinimo etapas, ragina SESAR 

pradėti įgyvendinti bandomąjį projektą dėl naujos Europos oro erdvės struktūros, kuria 

bus labai prisidedama prie įgyvendinimo finansinio efektyvumo; 

7. teigiamai vertina tai, kad 2016 m. pasirašytas atnaujintas Eurokontrolės ir bendros 

įmonės SESAR susitarimas, kuriame nurodytas naujas Eurokontrolės, kaip vienos iš 

SESAR steigėjų, vaidmuo ir pateikiama daug įsipareigojimų ir užduočių, susijusių su 

programos „SESAR 2020“ įgyvendinimu; taip pat palankiai vertina tai, kad padaugėjo 

Įmonės narių – jų dabar yra 19, jie atstovauja daugiau kaip 100 įvairių pramonės šakų 

įmonių ir dalyvauja programos „SESAR 2020“ pramonės mokslinių tyrimų, patvirtinimo 

ir demonstracinėje veikloje; atkreipia dėmesį į tai, kad patvirtinta pirmoji Įmonės 2017–

2019 m. bendro programavimo dokumento redakcija; 

8. yra susirūpinęs, kad pagal savo viešųjų pirkimų paslaugų procedūras Įmonė nustato 

maksimalų sutarties biudžetą, tačiau neatrodo, kad toks biudžetas būtų paremtas išlaidų 

sąmatų rengimo procesu ir pagrįsta rinkos kainos atskaitos sistema; prašo Įmonės prieš 

pradedant viešųjų pirkimų procedūras remiantis tinkama pavyzdine sistema nustatyti 

tinkamus išlaidų sąmatų rengimo procesus, siekiant užtikrinti jos daugiamečių paslaugų 

sutarčių išlaidų efektyvumą; 

9. ragina Įmonę nustatyti nuolatinę vidaus procedūrą, pagal kurią būtų atliekamas naujas 

vertinimas tuo atveju, jei nustatyta, kad projekto koordinatoriaus, kuriam suteikta 

dotacija, finansinis gyvybingumas nepakankamas, kartu numatant didelės finansinės 

rizikos mažinimo ir kompensavimo priemones; atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta nariams 

ir jų išorės auditoriams skirtų konkrečių gairių dėl narių nepiniginių įnašų į „SESAR 

2020“ projektus deklaravimo ir sertifikavimo, ir prašo Įmonės parengti technines 

užduotis ir sertifikato pavyzdį, prieš priimant bet kokius nepiniginius įnašus 2018 m.; 

10. palankiai vertina tai, kad 2016 m. lapkričio mėn. paskelbtas „SESAR Europos bepiločių 

orlaivių perspektyvų tyrimas“; mano, kad, siekiant saugiai į Europos oro erdvę integruoti 

bepiločius orlaivius, reikia įvairių inovacijų, įskaitant su oro eismo valdymu susijusias 

technologijas; su susidomėjimu pažymi, kad tyrime aptariama galima Europos bepiločių 

orlaivių rinkos plėtra iki 2050 m. ir atsiveriančios didžiulės galimybės Europai bei jos 

konkurencingumui pasaulio mastu, taip pat jame nurodomi veiksmai, kurių reikia imtis 

per artimiausius 5–10 metų norint šį potencialą realizuoti, įskaitant paramą moksliniams 

tyrimams ir technologinei plėtrai, kuri gali būti teikiama sukuriant Sąjungos lygmens 

ekosistemą, apimančią reguliavimo sistemą ir technologijas ir suburiančią visus 

pagrindinius viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotuosius subjektus, ir taip pasiekiant, 

kad Sąjunga skirtų didesnį finansavimą, pirmiausia siekiant remti mažųjų ir vidutinių 

įmonių plėtrą šiame sektoriuje; 

11. palankiai vertina tai, kad Įmonė toliau taiko daugialypį požiūrį, siekdama veiksmingai 

persvarstyti, valdyti ir mažinti riziką, ir tikisi, kad Įmonė ypatingą dėmesį skirs savo 

nustatytai didelei bendrai rizikai, susijusiai su ATM pagrindiniu planu ir programa 

„SESAR 2020“; palankiai vertina tai, kad Įmonės administracinė valdyba 2016 m. kovo 

18 d. patvirtino kovos su sukčiavimu strategiją; 

12. pažymi, kad pagal „SESAR 1“ buvo planuota atrinktuose penkiuose nariuose atlikti 21 

auditą ir 2016 m. atlikta 14 auditų, tai buvo trečiojo visų 15 narių auditų ciklo dalis, kaip 

aprašyta Įmonės Ex-post audito strategijoje; yra susirūpinęs dėl 2016 m. likutinio klaidų 
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lygio, kuris sudarė 6,21 proc.; tačiau yra patenkintas tuo, kad bendras programos 

„SESAR 1“ likutinis klaidų lygis yra 1,34 proc.; 

13. atkreipia dėmesį į 2016 m. žmogiškųjų išteklių lyginamosios analizės rezultatus: esama 

62 proc. pagrindinės veiklos etatų, 30 proc. administracinių ir 8 proc. neutralių etatų; 

14. pažymi, kad Europos oro erdvės valdymas išlieka suskaidytas, o Bendro Europos 

dangaus koncepcija dar neįgyvendinta; nors projekto SESAR tikslų įgyvendinimo 

terminas vietoj iš pradžių numatytos 2020 m. datos atidėtas iki 2035 m., dar kartą 

atkreipia dėmesį į itin svarbų Įmonės vaidmenį koordinuojant ir įgyvendinant mokslinius 

tyrimus pagal projektą SESAR, kuris yra svarbiausias Bendro Europos dangaus 

projektas; 

15. primena, jog svarbu panaikinti Europos dangaus susiskaidymą, nes dabar Europos 

bendroji rinka vis dar negauna visos Bendro dangaus teikiamos naudos; 

16. siūlo Parlamentui patvirtinti Įmonės vykdomajam direktoriui, kad Įmonės 2016 finansinių 

metų biudžetas įvykdytas. 
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