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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums

Komisijas priekšlikuma mērķis ir pārskatīt un pagarināt SESAR kopuzņēmuma (SKU) 
darbības termiņu, jo pretējā gadījumā saskaņā ar spēkā esošo šā uzņēmuma dibināšanas regulu 
tā darbība būtu jāizbeidz 2016. gada 31. decembrī. Galvenās izmaiņas Komisijas ierosinātajā 
priekšlikumā tika veiktas, paredzot summu līdz 600 miljonu EUR, kuru veido arī Norvēģijas, 
Islandes, Šveices un Lihtenšteinas iemaksas par atskaites periodu 2014. – 2020. gads attiecībā 
uz pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un SKU darbības termiņa pagarināšanu līdz 
2024. gada beigām.

Atzinuma sagatavotāja nostāja

Ņemot vērā nesenos notikumus attiecībā uz Eiropas vienotās gaisa telpas darbības pīlāra 
īstenošanu, tostarp neapmierinošu un lēnu virzību, izveidojot efektīvas darbības un 
tarifikācijas sistēmas vai funkcionālus gaisa telpas blokus, kuri vēl joprojām nav devuši 
gaidītos rezultātus, atzinuma sagatavotājs tehnoloģisko pīlāru uzskata par visas Eiropas 
vienotās gaisa telpas koncepcijas īstenošanas struktūras vadošo elementu. Šā iemesla dēļ tā 
struktūras nepārtrauktība gan no finansējuma, gan cilvēku resursu viedokļa ir ļoti svarīga.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka SKU līdz šim ir darbojies labi, nodrošinot gaidītos 
rezultātus, un tāpēc viņš atbalsta Komisijas priekšlikumu pagarināt tā darbības termiņu, 
neizdarot grozījumus. Saskaņā ar Komisijas viedokli SKU darbības izvērtējums par 2007.–
2012. gadu ir apliecinājis, ka tā finansēšanas mehānisms, kura pamatā ir publiskā un privātā 
partnerība (PPP), ir efektīvāks un lietderīgāks pašreizējā formā, nekā ja tas pilnībā balstītos uz 
sludinājumiem iesniegt priekšlikumus, kā to paredz Septītā pētniecības un tehnoloģiju 
attīstības pamatprogramma (7. PP). Atzinuma sagatavotājs ir vairakkārt paudis atbalstu PPP 
tipa finansējumam attiecībā uz citiem projektiem un ir apmierināts par tā darbības veidu 
SESAR gadījumā.

Papildus tam Revīzijas palātas ziņojumi par pēdējo gadu gada pārskatiem nav likuši apšaubīt 
SKU finanšu pārvaldības pareizību. Arī šajā jautājumā atzinuma sagatavotājs uzskata, ka 
projektā nav nepieciešamas nekādas izmaiņas.

Vēl viens arguments par labu pašreizējai finansēšanas kārtībai ir tas, ka SESAR drīzumā 
uzsāks izvēršanas posmu, un atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir ļoti svarīgi tiesiskajā 
regulējumā novērst visas laika grafika neatbilstības vai jebkādas nozīmīgas izmaiņas 
uzņēmuma struktūrā, kuru dēļ rūpīgi plānotais izvēršanas posms varētu tikt atlikts vai 
pārtraukts.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Definēšanas procesa pirmais posms 
norisinājās no 2004. līdz 2008. gadam, un 
rezultātā tika sagatavots Eiropas ATM 
ģenerālplāna („ATM ģenerālplāns”) 
pirmais izdevums. ATM ģenerālplāns 
SESAR izstrādes procesā identificē trīs 
posmus: uz laika grafiku balstītas darbības 
(1. posms), uz trajektoriju balstītas 
darbības (2. posms) un uz veiktspēju 
balstītas darbības (3. posms).

(3) Definēšanas procesa pirmais posms 
norisinājās no 2004. līdz 2008. gadam, un 
rezultātā tika sagatavots gaisa satiksmes 
pārvaldības plāna („ATM ģenerālplāns”) 
pirmais izdevums. ATM ģenerālplāns 
SESAR izstrādes procesā identificē trīs 
posmus: uz laika grafiku balstītas darbības 
(1. posms), uz trajektoriju balstītas 
darbības (2. posms) un uz veiktspēju 
balstītas darbības (3. posms).

Pamatojums

Redakcionālas dabas precizējums.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. daļa – a) apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 219/2007
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības maksimālā iemaksa izmaksu 
segšanai atbilstīgi daudzgadu finanšu 
shēmai 2014.–2020. gadam ir 600 miljoni 
euro10 (tostarp EBTA iemaksas), ko 
izmaksā no budžeta apropriācijām, kas 
atvēlētas pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gads).

Savienības maksimālā iemaksa izmaksu 
segšanai atbilstīgi daudzgadu finanšu 
shēmai 2014.–2020. gadam ir 600 miljoni 
euro10 (tostarp EBTA iemaksas), ko 
izmaksā no budžeta apropriācijām, kas 
atvēlētas pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” 
(2014.–2020. gads).

__________________ __________________
10 Indikatīvs apjoms pašreizējās cenās. 
Summa būs atkarīga no galīgās summas, 
par kuras piešķiršanu 
MOVE ģenerāldirektorātam vienosies 
tematam „Vieds, „zaļš” un integrēts 
transports", kuru budžeta iestāde 

10 Indikatīvs apjoms pašreizējās cenās. 
Summa būs atkarīga no vienošanās par 
galīgo summu, ko piešķirs Mobilitātes un 
transporta ģenerāldirektorātam (MOVE 
ĢD) attiecībā uz tematu „Vieds, „zaļš” un 
integrēts transports", kuru budžeta iestāde 
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apstiprinās leģislatīvā un tiesību akta 
priekšlikuma finanšu pārskata galīgajā 
redakcijā.

apstiprinās leģislatīvā un tiesību akta 
priekšlikuma finanšu pārskata galīgajā 
redakcijā.

Pamatojums
Redakcionālas dabas precizējums.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Tā triju mēnešu laikā 
pēc tās stāšanās spēkā ir pieejama 
konsolidētajā formā, to apvienojot ar 
regulu, ko tā groza.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 8 punkts
Regula (EK) Nr. 219/2007
Pielikums – 17. pants – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopuzņēmums veic atbilstošus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka, īstenojot saskaņā ar šo 
regulu finansētas darbības, Savienības 
finansiālās intereses tiek aizsargātas, 
piemērojot aizsargpasākumus pret 
krāpšanu, korupciju un jebkādām citām 
nelikumīgām darbībām, veicot efektīvas 
pārbaudes un, ja ir atklāti pārkāpumi, 
atgūstot nepamatoti izmaksātās summas un 
attiecīgā gadījumā piemērojot iedarbīgus, 
samērīgus un preventīvus sodus.

Kopuzņēmums veic atbilstošus pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka, īstenojot saskaņā ar šo 
regulu finansētas darbības, Savienības un 
tās dalībvalstu finansiālās intereses tiek 
aizsargātas, piemērojot aizsargpasākumus 
pret krāpšanu, korupciju un jebkādām 
citām nelikumīgām darbībām, veicot 
efektīvas pārbaudes un, ja ir atklāti 
pārkāpumi, atgūstot nepamatoti izmaksātās 
summas un attiecīgā gadījumā piemērojot 
iedarbīgus, samērīgus un preventīvus 
sodus.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 219/2007
Pielikums – 17. Pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Valdes locekļi, izpilddirektors un 
darbinieki nekavējoties informē OLAF 
par visiem iespējamiem krāpšanas 
gadījumiem, par kuriem viņi ir uzzinājuši, 
īstenojot savas funkcijas vai pilnvaras, 
taču šāda ziņošana viņiem nerada nekādu 
atbildību.

Pamatojums

Šo normu var izmantot, lai informētu par iespējamiem krāpšanas gadījumiem un atvieglotu 
visu veidu izmeklēšanas ierosināšanu.
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