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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) bendrosios įmonės (toliau – Įmonė) 2017 
finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais 
reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos; 

2. pažymi, kad Įmonė pateikė savo biudžetą, suskirstytą į du atskirus skirsnius: 
1) „SESAR 1“ ir 2) „SESAR 2020“; taip pat pažymi, kad programa „SESAR 1“ buvo 
bendrai finansuojama pagal TEN‑T ir Septintąją mokslinių tyrimų bendrąją programą, o 
programa „SESAR 2020“ bendrai finansuojama programos „Horizontas 2020“ lėšomis;

3. pažymi, kad Įmonės galutinis 2017 m. biudžetas buvo 113,3 mln. EUR įsipareigojimų 
asignavimų ir 191,8 mln. EUR mokėjimų asignavimų ir kad lėšų panaudojimo lygis 
siekė atitinkamai 80 proc. ir 68 proc. („SESAR 1“ atveju – 11 proc. ir 68 proc. ir 
„SESAR 2020“ atveju – 92 proc. ir 68 proc.); pažymi, kad žemą bendrą lėšų 
panaudojimo lygį lėmė vėlavimai arba Įmonei nepriklausančių dalyvių teikiamos 
neišsamios sąskaitos faktūros ir Įmonės pastangos išlaikyti minimalaus būtinojo lygio 
einamąsias išlaidas;

4. pažymi, kad 2017 m. pabaigoje Įmonė veikė gaudama finansavimą iš keturių skirtingų 
šaltinių – programos „Horizontas 2020“, Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir 
dviejų rūšių asignuotųjų pajamų įgaliojimų, kurių kiekvienas susijęs su dotacijų 
įgyvendinimu (paskelbus kvietimus teikti pasiūlymus) arba tyrimais (paskelbus 
konkursus); pripažįsta, jog šie skirtingi teisiniai pagrindai reiškia, kad Įmonė patiria 
didelio sudėtingumo sąlygas; tačiau yra susirūpinęs dėl finansinės kontrolės procesų 
trūkumų, nustatytų atliekant metinių ataskaitų išorės auditą, ir primygtinai ragina Įmonę 
imtis reikiamų veiksmų, be kita ko, stiprinti savo finansų skyriaus pajėgumus;

5. pažymi, kad 2017 m. Įmonė toliau vykdė programos „SESAR 1“ finansinį ir 
administracinį užbaigimą; pabrėžia, kad 2017 m. programa „SESAR 1“ gavo iš 
Sąjungos 37 mln. EUR, kad įvykdytų neįvykdytus įsipareigojimus Įmonės nariams, 
nustatytus atlikus galutinių finansinių ataskaitų, gautų ir peržiūrėtų 2017 m., vertinimą, 
taip pat kad padengtų galimų papildomų auditų atlikimą, galimus teisinius veiksmus 
Įmonės atžvilgiu ir grąžintų savo nariams perteklinius grynųjų pinigų įnašus; taip pat 
pažymi, kad 25,9 mln. EUR suma patvirtinta kaip Eurokontrolės grynųjų pinigų įnašas, 
iš kurių 13,4 mln. EUR yra iš 2016 m., tačiau sudaro 2017 m. biudžeto dalį dėl 
techninių klausimų, o 12,5 mln. EUR skirta 2017 m.; pažymi, kad Įmonė gavo 
16,8 mln. EUR kaip ypatingąsias pajamas, kurias daugiausia sudaro atgautos sumos, 
susijusios su nariais; palankiai vertina tai, kad likę pertekliniai grynieji pinigai, 
sudarantys 23,1 mln. EUR, ir 38,6 mln. EUR mokėjimų asignavimų yra pakankamos 
sumos, kad būtų galima įvykdyti visus įsipareigojimus ir užbaigti programą „SESAR 
1“;

6. palankiai vertina tai, kad pirmą kartą į 2017 m. biudžeto 2 skirsnį įtrauktos einamosios 
išlaidos ir įnašai natūra, susiję su programa „SESAR 2020“; pažymi, kad programa 
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„SESAR 2020“ gavo iš Sąjungos 75,5 mln. EUR, kad įvykdytų neįvykdytus 2017 m. ir 
2018 m. pirmųjų mėnesių įsipareigojimus, taip pat 6,7 mln. EUR gauta iš Eurokontrolės 
kaip grynųjų pinigų įnašas einamosioms išlaidoms; 

7. atkreipia dėmesį į specialiosios Audito Rūmų ataskaitos dėl Bendro Europos dangaus 
išvadas, kurios grindžiamos veiklos rezultatų auditu, pagal kurį vertinti Bendro Europos 
dangaus rezultatai ir ekonomiškai naudingiausi pasiūlymai; pažymi, kad auditoriai 
įtraukė į imtį šešiolika SESAR projektų, kurių auditas atliktas penkiose skirtingose 
valstybėse ir kurie buvo susiję su įvairiais SESAR suinteresuotaisiais subjektais; ragina 
Įmonę visapusiškai atsižvelgti į specialiosios ataskaitos rekomendacijas ir imtis tinkamų 
veiksmų; 

8. pažymi, kad tiek Komisijos galutiniame Įmonės veiklos pagal Septintąją bendrąją 
programą vertinime, tiek Europos Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 18/2017 
dėl Bendro Europos dangaus atkreipiamas dėmesys į Europos oro eismo valdymo 
pagrindinio plano įgyvendinimo vėlavimus ir į tai, kad teisės aktuose nustatytas 
fiksuotas Įmonės veiklos laikotarpis neatitinka planuojamos darbo, kurį ji turėtų atlikti, 
trukmės; todėl pritaria Audito Rūmų pozicijai, pagal kurią pabrėžiamas poreikis 
sugriežtinti Įmonės atskaitomybę už Europos oro eismo valdymo pagrindinio plano 
vykdymą;

9. ragina SESAR ir Komisiją įvertinti SESAR sprendimų, ypač susijusių su sąveikumo 
užtikrinimu ir veiksmais siekiant užbaigti Bendro Europos dangaus projektą, 
įgyvendinimo rezultatus;

10. palankiai vertina SESAR paskelbtą veiksmų planą, kuriuo siekiama užtikrinti saugų ir 
patikimą bepiločių orlaivių naudojimą visoje Europoje; mano, kad, siekiant saugiai į 
Europos oro erdvę integruoti bepiločius orlaivius, reikia įvairių inovacijų, įskaitant su 
oro eismo valdymu susijusias technologijas; su susidomėjimu atkreipia dėmesį į 
Europos bepiločių orlaivių rinkos numatomos raidos iki 2050 m. apžvalgą ir 
atsiveriančias didžiules galimybes Europai bei jos konkurencingumui pasaulio mastu, 
taip pat nurodytus veiksmus, 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. pažymi, kad Europos oro erdvės valdymas išlieka suskaidytas, o Bendro Europos 
dangaus koncepcija dar neįgyvendinta; pakartoja, kad SESAR atlieka labai svarbų 
vaidmenį užtikrinant mokslinių tyrimų koordinavimą ir jų rezultatų įgyvendinimą 
vykdant SESAR projektą bei siekiant projekto tikslų;

12. pažymi, kad Įmonės vidaus audito tarnyba 2017 m. paskelbė savo galutinę vidaus 
kontrolės priemonių, nustatytų Įmonėje ir taikomų rengiant kvietimus teikti pasiūlymus 
(įskaitant temos apibrėžimą), teikiant, vertinant ir atrenkant dotacijų pasiūlymus ir 
rengiant susitarimą dėl dotacijos pagal programos „Horizontas 2020“ taisykles, 
struktūros tinkamumo ir veiksmingo bei efektyvaus įgyvendinimo audito ataskaitą; 
pažymi, kad pateiktos penkios rekomendacijos, įskaitant vieną labai svarbią, ir kad 
Įmonė galėjo įvykdyti veiksmų planą, susijusį su keturiomis iš šių rekomendacijų; tikisi, 
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kad Įmonė įgyvendins veiksmus, susijusius su paskutine likusia rekomendacija;

13. pažymi, kad pagal programą „SESAR 1“ buvo pradėta 20 auditų atrinktuose 
septyniuose nariuose, iš šių auditų 18 baigti 2017 m.; tai buvo ketvirtojo visų 15 narių 
auditų ciklo dalis, kaip aprašyta Įmonės Ex post audito strategijoje; yra susirūpinęs dėl 
2017 m. likutinio klaidų lygio, kuris sudarė 5,01 proc.; tačiau yra patenkintas tuo, kad 
bendras programos „SESAR 1“ likutinis klaidų lygis yra 1,09 proc.; pažymi, jog 
pirmieji programos „SESAR 2020“ auditai rodo, kad klaidų skaičius ir lygis yra 
mažesni dėl supaprastinimo, pradėto taikyti pagal programą „Horizontas 2020“, ir dėl 
išaugusios pagrindinių naudos gavėjų patirties;

14. atkreipia dėmesį į 2017 m. žmogiškųjų išteklių lyginamosios analizės rezultatus: esama
60 proc. pagrindinės veiklos etatų, 30 proc. administracinių ir 10 proc. neutralių etatų;

15. siūlo Parlamentui patvirtinti Įmonės vykdomajam direktoriui, kad Įmonės 2017 finansinių 
metų biudžetas įvykdytas.
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