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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“) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides 
seaduslik ja korrektne; 

2. märgib, et ühisettevõte on esitanud oma eelarve kahes eraldi jaos: üks SESAR 1 jaoks ja 
teine SESAR 2020 jaoks; märgib lisaks, et SESAR 1 kaasrahastati TEN-T programmist 
ja teadusuuringute seitsmendast raamprogrammist ning SESAR 2020 kaasrahastatakse 
programmist „Horisont 2020“;

3. märgib, et ühisettevõtte 2017. aasta lõplik eelarve sisaldas 113,3 miljonit eurot 
kulukohustuste assigneeringuid ja 191,8 miljonit eurot maksete assigneeringuid ning et 
eelarve täitmise määr oli vastavalt 80 % ja 68 % (SESAR 1 puhul 11 % ja 68 % ning 
SESAR 2020 puhul 92 % ja 68 %); märgib, et üldine täitmise määr on madal peamiselt 
kolmandate riikide viivituste ja mittetäielike arvete esitamise tõttu ning kuna 
ühisettevõte püüdis hoida jooksvad kulud minimaalselt vajalikul tasemel;

4. märgib, et 2017. aasta lõpu seisuga oli ühisettevõttel neli erinevat rahastamisallikat: 
programm „Horisont 2020“, Euroopa ühendamise rahastu ja kahte tüüpi sihtotstarbelise 
tulu volitused, mis olid seotud toetuste kasutamisega (projektikonkursside alusel) või 
uuringute läbiviimisega (pakkumismenetluste alusel); tunnistab, et need erinevad 
õigusraamistikud on ühisettevõtte jaoks väga keerukad; väljendab siiski muret 
raamatupidamise aastaaruande välisauditi käigus tuvastatud puuduste pärast 
finantskontrolli menetlustes ning nõuab tungivalt, et ühisettevõte võtaks vajalikke 
meetmeid, sealhulgas tugevdaks oma finantsosakonna suutlikkust;

5. märgib, et 2017. aastal lõpetas ühisettevõte SESAR 1 rahastamise ja haldamise; võtab 
teadmiseks, et SESAR 1 sai 2017. aastal liidult 37 miljonit eurot, et katta 2017. aastal 
saadud ja läbi vaadatud lõplike finantsaruannete hindamisest tulenenud täitmata 
kohustused ühisettevõtte liikmete ees, ning samuti selleks, et katta ka võimalike 
lisaauditite läbiviimine, võimalikud kohtumenetlused ühisettevõtte vastu ja selle 
liikmete rahalise osaluse ülejäägi hüvitamine; märgib samuti, et 25,9 miljonit eurot 
kinnitati Eurocontrolilt saadud rahalise toetusena, millest 13,4 miljonit eurot saadi 
2016. aastal, kuid see kuulub tehnilistel põhjustel 2017. aasta eelarve alla, ja 
12,5 miljonit eurot oli ette nähtud 2017. aastaks; märgib, et ühisettevõte sai 
16,8 miljonit eurot erakorralise tuluna, mis koosnes peamiselt liikmetega seotud 
sissenõudmistest; väljendab heameelt selle üle, et allesjäänud 23,1 miljoni euro suurune 
rahaline ülejääk ja maksete assigneeringud summas 38,6 miljonit eurot on piisavad 
kõigi kohustuste täitmiseks ja SESAR 1 sulgemiseks;

6. väljendab heameelt asjaolu üle, et 2017. aasta eelarve 2. jagu sisaldab esimest korda 
SESAR 2020ga seotud jooksvaid kulusid ja mitterahalist toetust; märgib, et 
SESAR 2020 sai liidult 75,5 miljonit eurot, et täita 2017. aasta ja 2018. aasta esimeste 
kuude kohustusi, ning Eurocontrolilt saadi 6,7 miljonit eurot jooksvate kulude jaoks ette 
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nähtud rahaliseks toetuseks; 

7. võtab teadmiseks järeldused, mis esitati ühtse Euroopa taeva tulemusi ja kulutõhusust 
hinnanud tulemusauditil põhinevas kontrollikoja eriaruandes ühtse Euroopa taeva kohta; 
märgib, et audiitorid moodustasid valimi kuueteistkümnest SESARi projektist, mida 
auditeeriti viies eri riigis ja mis hõlmasid mitmeid SESARi sidusrühmi; palub, et 
ühisettevõte võtaks eriaruande soovitusi täielikult arvesse ja võtaks asjakohaseid 
meetmeid; 

8. märgib, et nii komisjoni lõpphinnangus ühisettevõtte seitsmenda raamprogrammiga 
seotud tegevuste kohta kui ka kontrollikoja eriaruandes nr 18/2017 ühtse Euroopa taeva 
kohta juhiti tähelepanu lennuliikluse korraldamise üldkava rakendamisel tekkinud 
viivitustele ning ühisettevõtte tegevuse fikseeritud tegutsemisaja ja kavandatud töö 
eeldatava kestuse vahelisele lahknevusele; toetab seetõttu kontrollikoja rõhuasetust 
vajadusele parandada ühisettevõtte aruandekohustust seoses lennuliikluse korraldamise 
üldkava rakendamisega;

9. kutsub SESARit ja komisjoni üles hindama SESARi lahenduse kasutuselevõtu tulemusi, 
pidades eelkõige silmas koostalitlusvõime tagamist ja edasisi samme ühtse Euroopa 
taeva lõpuleviimisel;

10. väljendab heameelt SESARi avaldatud tegevuskava üle ohutute ja turvaliste 
droonioperatsioonide tagamiseks kogu Euroopas; on seisukohal, et droonide ohutuks 
integreerimiseks Euroopa õhuruumi on vaja mitmesuguseid uuendusi, sealhulgas 
lennuliikluse korraldamisega seotud tehnoloogiaid; võtab huviga teadmiseks, et 
tegevuskavas 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. märgib, et Euroopa õhuruumi korraldamine on endiselt killustatud ja ühtse Euroopa 
taeva kontseptsiooni ei ole veel saavutatud; kordab, et SESARil on projekti SESAR 
uuringute koordineerimisel ja rakendamisel ning projekti eesmärkide täitmisel äärmiselt 
oluline roll;

12. märgib, et ühisettevõtte siseauditi talitus avaldas 2017. aastal lõpparuande auditi kohta, 
milles hinnati ühisettevõtte poolt projektikonkursside (sealhulgas teema 
kindlaksmääramise) ettevalmistamiseks, pakkumuste esitamiseks, hindamiseks ja 
toetustaotluste valimiseks ning toetuslepingu ettevalmistamiseks programmi 
„Horisont 2020“ eeskirjade alusel kasutusele võetud sisekontrollide korralduse 
asjakohasust ning tõhusat ja tulemuslikku rakendamist; märgib, et selles anti viis 
soovitust, millest üks oli väga oluline, ning et ühisettevõttel õnnestus rakendada 
tegevuskava, mis oli seotud nelja soovitusega; loodab, et ühisettevõte rakendab viimase 
allesjäänud soovitusega seotud meetmeid;

13. märgib, et SESAR 1 puhul tehti seitsme valitud liikme juures 20 audititoimingut, millest 
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18 viidi lõpule 2017. aastal, kui neljanda audititsükli raames kontrolliti kõiki 15 liiget, 
nagu on kirjeldatud ettevõtte järelauditite strateegias; on mures selle pärast, et 
2017. aasta jääkvigade määr oli 5,01 %; on aga rahul, et SESAR 1 kumulatiivne 
veamäär on 1,09 %; märgib, et SESAR 2020 esimesed auditid näitavad, et vigade arv ja 
tase on madalam tänu programmis „Horisont 2020“ ette nähtud lihtsustamisele ja 
peamiste abisaajate suuremale kogemusele;

14. võtab teadmiseks 2017. aastal teostatud personali võrdlusuuringu tulemused: 60 % 
põhitegevusega seotud ametikohti, 30 % administratiivseid ja 10 % neutraalseid 
ametikohti;

15. soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiidu ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele 
ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisel.
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