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pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo 
vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo siekiant pratęsti bendros įmonės 
veiklą iki 2024 m.
(COM(2013) 0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

Nuomonės referentas: Antonio Cancian



PE522.993v02-00 2/7 AD\1013382LT.doc

LT

PA_Legapp



AD\1013382LT.doc 3/7 PE522.993v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymas

Komisijos pasiūlymu siekiama peržiūrėti ir pratęsti bendrosios įmonės SESAR (angl. SJU) 
veiklos trukmę; šiaip, vadovaujantis šios įmonės steigiamuoju reglamentu, ji turėtų nustoti 
veikusi 2016 m. gruodžio 31 d. Pagrindiniai Komisijos pasiūlyme pasiūlyti pokyčiai susiję su 
600 mln. EUR sumos, kurią sudaro Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino įnašai, 
skyrimą ataskaitiniam 2014–2020 m. laikotarpiui pagal programą „Horizontas 2020“ ir su 
SJU veiklos pratęsimu iki 2024 m. pabaigos.

Nuomonės referento pozicija

Atsižvelgdamas į naujausius pokyčius, susijusius su Bendro Europos dangaus iniciatyvos 
rezultatų ramsčio įgyvendinimu, įskaitant nepatenkinamą ir lėtą pažangą kuriant gerai 
veikiančias veiklos rezultatų ir apmokestinimo schemas arba funkcinius oro erdvės blokus, 
kurie dar turi duoti norimų rezultatų, nuomonės referentas mano, kad technologinis pagrindas 
yra pagrindinis visos Bendro Europos dangaus koncepcijos įgyvendinimo struktūros 
elementas. Dėl to nepaprastai svarbus jos struktūros tęstinumas tiek finansavimo, tiek 
žmogiškųjų išteklių požiūriais.

Nuomonės referentas mano, kad iki šiol SJU veikė gerai ir kad buvo pasiekti laukti rezultatai, 
todėl jis pritaria Komisijos pasiūlymui pratęsti jos veiklą be jokių pakeitimų. Pasak 
Komisijos, SJU veiklos 2007–2012 m. vertinimas parodė, kad jos dabartinis finansavimo 
mechanizmas, pagrįstas viešojo ir privačiojo sektorių partneryste, veiksmingesnis ir 
efektyvesnis nei būtų tuo atveju, jei jis būtų grindžiamas tik kvietimais teikti paraiškas, kurie 
būtini taikant Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją 
bendrąją programą. Nuomonės referentas yra ne kartą pareiškęs pritarimą viešojo ir privačiojo 
sektorių partneryste pagrįstam kitokio pobūdžio projektų finansavimui ir palankiai vertina tai, 
kaip tai veikia SJU atveju.

Be to, pastaraisiais metais Audito Rūmų parengtose ataskaitose, susijusiose su metinėmis 
finansinėmis ataskaitomis, nepateikta jokių susirūpinimą keliančių pastabų dėl patikimo SJU 
finansų valdymo. Šiuo požiūriu, nuomonės referento nuomone, pasiūlymo keisti irgi nereikia.

Dar viena priežastis pritarti dabartiniam pasiūlymui yra tai, kad netrukus prasidės SJU 
diegimo etapas, ir nuomonės referentas mano, kad nepaprastai svarbu vengti bet kokių su 
teisės aktų sistema susijusių laiko spragų arba bet kurių kitų svarbių įmonės struktūros 
pokyčių, dėl kurių galėtų kilti pavojus, kad kruopščiai parengtas diegimo etapas vėluos arba 
sutriks.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2004–2008 m. įgyvendinant pirmąjį 
apibrėžimo proceso etapą parengta pirma 
pagrindinio Europos ATM plano (ATM 
pagrindinis planas) redakcija. 
Pagrindiniame ATM plane nustatyti trys 
SESAR plėtros proceso etapai: laiku 
grindžiami skrydžiai (1 etapas), trajektorija 
grindžiami skrydžiai (2 etapas) ir veiklos 
rezultatais grindžiami skrydžiai (3 etapas);

(3) 2004–2008 m. įgyvendinant pirmąjį 
apibrėžimo proceso etapą parengta pirma 
pagrindinio oro eismo vadybos plano 
(ATM pagrindinis planas) redakcija. ATM 
pagrindiniame plane nustatyti trys SESAR 
rengimo proceso etapai: laiku grindžiami 
skrydžiai (1 etapas), trajektorija grindžiami 
skrydžiai (2 etapas) ir veiklos rezultatais 
grindžiami skrydžiai (3 etapas);

Pagrindimas

Patikslinamas tekstas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą didžiausias Sąjungos įnašas 
išlaidoms padengti yra 600 mln. EUR10

(įskaitant ELPA įnašus), mokamas iš 
biudžeto asignavimų, skirtų Bendrajai 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programai 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.).

Pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą didžiausias Sąjungos įnašas 
išlaidoms padengti yra 600 mln. EUR10

(įskaitant ELPA įnašus), mokamas iš 
biudžeto asignavimų, skirtų Bendrajai 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programai 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.).

__________________ __________________
10 Orientacinė suma dabartinėmis 
kainomis. Suma priklausys nuo to, kokią 
suderintą ir galutinėje finansinės teisės akto 
pažymos redakcijoje biudžeto valdymo 
institucijos patvirtintą sumą Mobilumo ir 
transporto generalinis direktoratas gaus 
temai „Pažangus, ekologiškas ir integruotas 
transportas“.

10 Orientacinė suma dabartinėmis 
kainomis. Suma priklausys nuo to, kokią 
suderintą ir galutinėje finansinės teisės akto 
pažymos redakcijoje biudžeto valdymo 
institucijos patvirtintą sumą Mobilumo ir 
transporto generalinis direktoratas gaus 
temai „Pažangus, ekologiškas ir integruotas 
transportas“.
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Pagrindimas
Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Jo konsoliduotoji 
versija kartu su reglamentu, kurį jis iš 
dalies keičia, tampa prieinama per tris 
mėnesius po jo įsigaliojimo.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
Priedo 17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendra įmonė atitinkamomis priemonėmis 
užtikrina, kad, įgyvendinant pagal šį 
reglamentą finansuojamus veiksmus, būtų 
apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai ir 
tuo tikslu būtų taikomos sukčiavimo, 
korupcijos ir kitos neteisėtos veikos 
prevencijos priemonės, atliekamos 
veiksmingos patikros, nustačius pažeidimų 
susigrąžinamos neteisėtai išmokėtos sumos 
ir, jei reikia, skiriamos veiksmingos ir 
proporcingos atgrasomosios sankcijos.

Bendra įmonė imasi atitinkamų priemonių 
užtikrinti, kad įgyvendinant pagal šį 
reglamentą finansuojamus veiksmus būtų 
apsaugoti Sąjungos ir jos valstybių narių
finansiniai interesai, taikant sukčiavimo, 
korupcijos ir bet kurios kitos neteisėtos 
veiklos prevencijos priemones, atliekant 
veiksmingas patikras, o nustačius 
pažeidimų –susigrąžinant neteisėtai 
išmokėtas sumas ir atitinkamais atvejais 
taikant veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomas sankcijas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 dalies 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 219/2007
Priedo 17 straipsnio 4 a dalis (nauja)



PE522.993v02-00 6/7 AD\1013382LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Reikalaujama, kad administracinės 
valdybos nariai, vykdomasis direktorius ir 
darbuotojai nedelsdami praneštų Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) 
apie galimus sukčiavimo atvejus, 
patraukusius jų dėmesį jiems atliekant 
savo pareigas ar vykdant įsipareigojimus, 
ir atskleidus šią informaciją jie negali būti 
traukiami baudžiamojon atsakomybėn.

Pagrindimas

Tai naudinga siekiant atkreipti dėmesį į bet kokius galimus sukčiavimo atvejus ir palengvinti 
bet kokio tyrimo inicijavimą.
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