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1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2018 година
(2019/2100(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие 
SESAR за финансовата 2018 година,

– като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните 
предприятия на ЕС за финансовата 2019 година, придружен от отговорите на 
съвместните предприятия1,

– като взе предвид декларацията за достоверност2 относно надеждността и 
точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните 
с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в 
съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно 
освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с 
изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2019 – 
C9-0066/2019),

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета3, и по-специално член 208 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 
1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 
1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за 
отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/20124, и по-специално член 70 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за 
създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение 
Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)5, и по-
специално член 4б от него,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 

1 ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
2 OВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 26.
3 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
4 ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
5 ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.
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30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, 
посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета6,

– като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник на дейността,

– като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм, 

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0044/2020),

1. освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното 
предприятие SESAR във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното 
предприятие за финансовата 2018 година;

2. представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3. възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и 
резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на 
съвместното предприятие SESAR, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да 
осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

6 OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие SESAR за 
финансовата 2018 година
(2019/2100(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие 
SESAR за финансовата 2018 година,

– като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните 
предприятия на ЕС за финансовата 2019 година, придружен от отговорите на 
съвместните предприятия1,

– като взе предвид декларацията за достоверност2 относно надеждността и 
точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните 
с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в 
съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно 
освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на 
бюджета за финансовата 2018 година (05763/2019 – C9-0066/2019),

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета3, и по-специално член 208 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 
1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 
1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за 
отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/20124, и по-специално член 70 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 219/2007 на Съвета от 27 февруари 2007 г. за 
създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение 
Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)5, и по-
специално член 4б от него,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 
30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, 

1 ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
2 OВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 26.
3 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
4 ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
5 ОВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.
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посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета6,

– като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник на дейността,

– като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0044/2020),

1. одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие SESAR за 
финансовата 2018 година;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния 
директор на съвместното предприятие SESAR, на Съвета, Комисията и Сметната 
палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз 
(серия L).

6 OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.



RR\1200210BG.docx 7/21 PE639.838v02-00

BG

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване 
от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие 
SESAR за финансовата 2018 година
(2019/2100(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 
2018 година,

– като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник на дейността,

– като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0044/2020),

А. като има предвид, че съвместното предприятие SESAR („съвместното 
предприятие“) е създадено през февруари 2007 г. с цел управление на Програмата 
за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско 
небе (SESAR), която има за цел да модернизира управлението на движението в 
Съюза;

Б. като има предвид, че в резултат на приемането на Регламент (ЕС) № 721/2014 на 
Съвета, програмата SESAR 2020 удължи продължителността на действие на 
съвместното предприятие до 31 декември 2024 г.;

В. като има предвид, че съвместното предприятие е създадено като публично-частно 
партньорство, като Съюзът и Евроконтрол са негови членове учредители;

Г. като има предвид, че участието на Съюза за фазата на разгръщане на SESAR 2020 
за 2014—2024 г., финансирана от „Хоризонт 2020“, възлиза на 585 000 000 EUR; 
като има предвид, че съгласно новите споразумения за членство по програма 
„Хоризонт 2020“ се очаква вноската от Евроконтрол да бъде около 500 000 000 
EUR, а вноските от другите партньори от въздухоплавателната индустрия — най-
малко 500 000 000 EUR, което представлява около 90% от непаричните вноски от 
Евроконтрол и останалите партньори;

Общи положения

1. отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата („Палатата“) относно 
годишните отчети на съвместното предприятие за годината, приключила на 31 
декември 2018 г. („доклада на Палатата“), че те дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2018 г., 
както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените 
в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие 
с разпоредбите на неговия финансов регламент и счетоводните правила, приети от 
отговорния счетоводител на Комисията;
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2. потвърждава, че в доклада на Палатата се заявява, че операциите, свързани с 
годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2018 година, са 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

3. отбелязва, че ефективната комуникация е съществен елемент на успешните 
проекти, финансирани от Съюза; счита, че е важно да се повиши видимостта на 
постиженията на съвместното предприятие и разпространяването на информация за 
добавената стойност; призовава съвместното предприятие да води проактивна 
комуникационна политика за разпространяване на резултатите от своите научни 
изследвания сред широката общественост, например чрез социалните или други 
медии, като по този начин се стреми да повиши обществената осведоменост 
относно въздействието на подкрепата на Съюза, по-специално по отношение на 
навлизането на пазара;

4. отправя искане към Палатата да оцени стабилността и надеждността на 
методологията за изчисляване и оценка на непаричните вноски; в оценката се 
разглеждат структурата и солидността на насоките за прилагане на процедурата за 
непарични вноски, с цел подпомагане на процеса на планиране, докладване и 
сертифициране на непаричните вноски;

5. припомня, че SESAR е технологичният стълб на инициативата „Единно европейско 
небе“ (ЕЕН) и неговата роля е да координира и осъществява научни изследвания, за 
да допринесе за преодоляване на разпокъсаността на ЕЕН; посочва, че едно от 
основните постижения на съвместното предприятие включва свободните въздушни 
трасета с цел намаляване на емисиите от полетите и горивата; поради това счита, че 
съвместното предприятие може да бъде използвано в по-голяма степен, така че да 
допринесе за устойчивостта на сектора на въздухоплаването;

6. подчертава значението на работата на съвместното предприятие за ускоряване на 
внедряването на иновациите; подчертава освен това неговата роля за значителното 
развитие на U-space и разработването на проект, който да направи възможно 
безопасното въвеждане и използване на БЛА в ниските слоеве на въздушното 
пространство, като основа за един модерен и бързо разрастващ се сектор;

Бюджетно и финансово управление

7. отбелязва, че през 2018 г. бюджетът за бюджетни кредити за плащания възлиза на 
94 800 000 EUR (90 900 000 EUR през 2017 г.), а бюджетът за бюджетни кредити за 
поети задължения – на 129 500 000 (109 900 000 EUR през 2017 г.); след 
включването на неусвоените бюджетни кредити от предходни години, които 
съвместното предприятие вписа отново в бюджета за текущата година, и целевите 
приходи, общият наличен бюджет за плащания възлиза на 166 465 000 EUR (213 
000 000 EUR през 2017 г.), а общият наличен бюджет за поети задължения – 175 
918 000 EUR (130 900 000 EUR през 2017 г.);

8. отбелязва, че през декември 2016 г. програмата „SESAR 1“ е официално 
приключена и последното окончателно плащане на безвъзмездни средства е 
извършено през декември 2017 г., а неизползваните бюджетни кредити за 
плащания в размер на 40 000 000 EUR от предходни години са били пренесени към 
2018 г. за възстановяване на парични вноски, които са получени в повече от 
членовете на „SESAR 1“ от промишления сектор, както и за изплащане на 
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забавени, но при все това обосновани искания за възстановяване на разходи за 
проекти по Седмата рамкова програма и трансевропейската транспортна мрежа 
(TEN-T); отбелязва със загриженост, че в края на 2018 г. само 1 800 000 EUR (5%) 
от тези бюджетни кредити са могли да бъдат използвани за корективни плащания, 
20 000 000 EUR (50%) е трябвало да бъдат анулирани, а 18 200 000 EUR (45%) са 
пренесени за 2019 г.; изразява съжаление, че в края на 2018 г., по време на 
заключителната фаза на „SESAR 1“ съвместното предприятие все още демонстрира 
голяма сума на открити задължения в размер на 61 400 000 EUR, като тези ресурси, 
отпуснати на съвместното предприятие, няма да бъдат използвани в пълна степен;

Изпълнение на многогодишния бюджет по Седмата рамкова програма и TEN-T

9. отбелязва, че от предоставените от другите членове парични и непарични вноски 
в общ размер на 1 284 300 000 EUR за оперативни и административни дейности на 
съвместното предприятие (700 000 000 EUR от Евроконтрол и 584 300 000 EUR от 
участниците от сектора на въздухоплаването), към края на 2018 г. съвместното 
предприятие е валидирало вноски в размер на 1 099 800 000 EUR (560 700 000 EUR 
от Евроконтрол и 539 100 000 EUR от участниците от сектора на 
въздухоплаването); 

Изпълнение на многогодишния бюджет по програма „Хоризонт 2020“

10. отбелязва, че от субсидията, предоставена от Съюза по „Хоризонт 2020“ в размер 
на 585 000 000 EUR, към края на 2018 г. общите парични вноски от Съюза 
(Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ (ГД MOVE)) за оперативните 
дейности на съвместното предприятие възлизат на 216 900 000 EUR, а останалите 
членове са поели задължението да направят непарични и парични вноски в размер 
от най-малко 1 000 000 000 EUR за оперативните дейности на съвместното 
предприятие „SESAR 2020“ (прогнозна сума в размер на 500 000 000 EUR от 
Евроконтрол, към която се добавят 500 000 000 EUR от сектора на 
въздухоплаването); отбелязва освен това, че към края на 2018 г. останалите членове 
са предоставили парични вноски в размер на 14 400 000 EUR и са получили 
валидирането на непарични вноски в размер на 114 000 000 EUR, като 
допълнителни непарични вноски в размер на 120 200 000 EUR са докладвани, но 
все още не са валидирани;

11. отбелязва, че по отношение на „SESAR 2020“ към края на 2018 г. съвместното 
предприятие е усвоило съответно 81 и 61% от бюджетните кредити за поети 
задължения и за плащания, предоставени за проекти по „Хоризонт 2020“, и е 
анулирало около 44 600 000 EUR (35%) от наличните бюджетни кредити за 
плащания по „Хоризонт 2020“ (степента на усвояване на бюджетните кредити за 
поети задължения и за плащания през 2017 г. бяха съответно 80,24% и 67,97%);

12. отбелязва констатациите на Сметната палата, че ниската степен на изпълнение и 
високият процент на анулирани бюджетни кредити за плащания по „Хоризонт 
2020“, налични през 2018 г., се дължат главно на консервативното бюджетно 
планиране на съвместното предприятие и на факта, че размерът на неусвоените 
бюджетни кредити за плащания от предходни години не е бил изцяло взет предвид 
в планирането и мониторинга на бюджета;

Резултати от изпълнението
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13. отбелязва ключовите показатели за ефективност (КПЕ) на съвместното 
предприятие през 2018 г., по-специално прогнозните стойности на коефициента на 
ливъридж за ПЧП в края на програмата:
– чрез метода за междинна оценка: 1,22,
– чрез метода за задълбочена междинна оценка: 1,26,
– за „Хоризонт 2020“: 2,26, и
– ливъридж на партньорствата: 1,74;

14. отбелязва, че съвместното предприятие е постигнало основните си политически и 
оперативни цели, както е посочено в единния програмен документ за периода 2017 
– 2019 г.;

15. припомня на съвместното предприятие призива си да предприеме стъпки, за да 
достигне целевата стойност за ефекта на лоста за целия период от 2014 – 2020 г. в 
размер на 1,41;

16. отбелязва, че съотношението на разходите за управление 
(административен/оперативен бюджет) остава под 5%, което е знак за доста 
стройната и ефективна организационна структура на съвместното предприятие;

17. отбелязва, че съвместното предприятие SESAR е едно от няколко съвместни 
предприятия, които се характеризират с по-голяма степен на оперативно 
взаимодействие с децентрализирани агенции на Съюза, работещи в своите 
съответни области на научни изследвания и иновации, по-специално съвместното 
предприятие и Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ), 
които си сътрудничат в областта на дроновете;

18. отбелязва, че в годишния отчет за дейността на съвместното предприятие за 2018 г. 
е предоставена информация относно КПЕ във връзка с баланса между половете 
само за 2017 г., а не за 2018 г.; отбелязва, че информацията за 2017 г. е свързана с 
поканите за представяне на предложения в рамките на съвместното предприятие 
във връзка с програмата „Хоризонт 2020“ през 2016 г., като стойностите за КПЕ за 
ефективност са следните: процент на жените по проекти по програма „Хоризонт 
2020“ — 15,4%; процент на жените координатори по проекти — 12%; процент на 
жените в консултативните и експертните групи на Комисията и т.н. — 33,3%;

19. отбелязва, че съвместното предприятие проведе три основни инициативи, които 
бяха от ключово значение за определянето на визията за бъдещето на управлението 
на въздушното движение (УВД) в Европа през 2018 г., и че резултатите от тези 
постижения, признати от цялата общност в областта на УВД, бяха предадени на 
Комисията, която ще предприеме следващите стъпки за тяхното включване в 
законодателната рамка и рамката на политиките в областта на въздухоплаването;

20. потвърждава, че в допълнение към резултатите от проектите за проучвателни 
изследвания, съвместното предприятие се е доказало като ключов участник в 
иновациите в областта на въздухоплаването чрез интегрирането на нови участници 
извън традиционните такива в научните изследвания и иновациите в областта на 
УВД;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал
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21. отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че към 31 декември 2018 г. 
съвместното предприятие е разполагало с 42 служители (през 2017 г.: 40);

22. отбелязва, че през 2018 г. съвместното предприятие е подписало 48 договора, 
включително 37 конкретни договора за изпълнение на рамковите договори на 
съвместното предприятие и междуинституционалните споразумения, и че са били 
проведени 12 процедури за възлагане на обществени поръчки: пет процедури на 
договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка, пет 
процедури на договаряне с много ниска, ниска и средна стойност, три открити 
процедури за възлагане на обществени поръчки и една награда;

23. отбелязва, че съгласно споразумението за делегиране на ГД „Мобилност и 
транспорт“ съвместното предприятие стартира през януари 2018 г. открита покана 
за представяне на предложения за проучвания и демонстрации на управлението на 
трафика с безпилотни летателни апарати в Европа (Поканата за програмата U-
Space), като максималният размер на безвъзмездните средства е 9 500 000 EUR, 
финансирани чрез фонда на Комисията за Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ); отбелязва със сериозно безпокойство констатациите на Палатата, че 
въпреки че критериите за възлагане, заложени в поканата, като цяло спазват 
насоките, определени в Регламент (ЕС) № 1316/20131, като според доклада 
Палатата е имало няколко случая на припокривания и несъответствия между 
критериите за възлагане и техни подкритерии, което може да изложи на риск 
цялостната ефективност на процеса на оценка на безвъзмездните средства и трябва 
да бъде разгледано на етапа на разработване и подготовка;

Вътрешен контрол

24. потвърждава, че процедурите за предварителен контрол на съвместното 
предприятие са надеждни; по-специално по отношение на междинните и 
окончателните плащания за Седмата рамкова програма съвместното предприятие 
извършва последващи одити на място при бенефициерите, а за последващите одити 
на заявките за плащания по проекти по програма „Хоризонт 2020“ отговаря Общата 
служба за одит на Комисията; отбелязва, че процентът на остатъчни грешки за 
последващите одити, докладван от съвместното предприятие в края на 2018 г., е 
1,29% за проектите по Седмата рамкова програма и 1,33% за проектите по 
„Хоризонт 2020“; 

25. Потвърждава въз основа на предприетите от съвместното предприятие последващи 
действия във връзка с резолюцията на Парламента за освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 г., че 
съвместното предприятие е предприело стъпки в отговор на загрижеността на 
Парламента, по-специално, че съвместното предприятие е назначило нов 
ръководител на бюджетния и финансовия екип, че екипът включва нов финансов 
сътрудник и финансов асистент, че съвместното предприятие е в процес на 
назначаване на главен финансов служител и е налице нова бюджетна процедура, 
което доведе до своевременното изготвяне на подробен бюджет;

1 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за 
създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна 
на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).
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Вътрешни одити

26. отбелязва, че Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията е изготвила 
окончателния одитен доклад относно координацията между съвместното 
предприятие и Общия център за подкрепа (ОЦП) и изпълнението на инструментите 
и услугите на ОЦП, което доведе до три важни препоръки; отбелязва, че 
съвместното предприятие е изготвило подробен план за действие за справяне с 
рисковете, за които се отнасят тези препоръки, което се очакваше да бъде 
приложено през 2019 г.;

27. отбелязва, че през 2018 г. структурата за вътрешен одит (IAC) е извършила 
дейности, съсредоточаващи се върху одити и консултации по предоставяне на 
увереност; отбелязва, че структурата за вътрешен одит е извършила последващ 
одит на набирането на персонал и е участвала активно в изпълнението на оценката 
на риска на съвместното предприятие, поддържа връзка с IAS, Палатата и други 
заинтересовани участници в одита, наблюдава изпълнението на плановете за 
действие на съвместното предприятие, свързани с предишни одити, и проследява 
процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета;

28. отбелязва, че през юли 2018 г. съвместното предприятие е провело семинар за 
управление на корпоративния риск, за да докладва относно управлението на риска 
и да утвърди основните промени, свързани с корпоративните рискове;

Въпроси, свързани с фазата на внедряване на проекта SESAR

29. отбелязва, че през 2019 г. Палатата е публикувала специален доклад 11/2019 
относно нормативната уредба на Съюза за модернизиране на управлението на 
въздушното движение; отбелязва, че в своя специален доклад Палатата е направила 
оценка на начина, по който Комисията е управлявала разгръщането на SESAR от 
2011 г. насам, дали намесата на Съюза е насочена към проектите, които имат най-
голяма нужда от подкрепа, и дали тя има добавена стойност за управлението на 
въздушното движение в Съюза; отбелязва необходимостта от ефективно 
управление на въздушното движение в бъдеще, така че да се гарантира неговата 
безопасност и ефикасност;

30. отбелязва със загриженост констатациите на Палатата, че по-голямата част от 
одитираните проекти вероятно са били финансирани без финансова подкрепа от 
Съюза, че са налице слабости в прилагането на схемата за финансиране, по-
специално недостатъчно определяне на приоритетите, а ползите за ефективността 
на управлението на въздушното движение в оперативна среда все още трябва да 
бъдат доказани;

31. призовава Комисията да информира органа по освобождаване от отговорност за 
предприетите от тях мерки за смекчаване на евентуални конфликти на интереси, 
особено що се отнася до подбора на проекти;

32. подкрепя препоръките на Палатата, които имат за цел справяне с въпросите, и 
отбелязва, че Комисията приема всички изказани от Палатата препоръки; 
призовава Комисията да предприеме последващи действия във връзка с 
изпълнението на препоръките на Палатата;
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Транспорт и туризъм

33. отбелязва, че съвместното предприятие е представило бюджета си в два отделни 
раздела: (1) SESAR 1 и (2) SESAR 2020; отбелязва също така, че SESAR 1 е 
съфинансирано от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и от програмите 
по Седмата рамкова програма за научни изследвания, а SESAR 2020 е 
съфинансирано от „Хоризонт 2020“; 

34. отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения 
е била 83%, а на бюджетните кредити за плащания — 47% (за SESAR 1: съответно 
99% и 5%, а за SESAR 2020: съответно 81% и 61%); отбелязва, че ниският общ 
процент на изпълнение на плащанията се дължи главно на ниската степен на 
усвояване на SESAR 1, което отразява финансовото приключване на нейните 
проекти и приключването на програмата, както и усилията на предприятието да 
поддържа текущите разходи на необходимия минимум;

35. припомня, че SESAR е технологичният стълб на инициативата „ЕЕН“ и неговата 
роля е да координира и осъществява научни изследвания, за да допринесе за 
преодоляване на разпокъсаността на ЕЕН; посочва, че едно от основните 
постижения на съвместното предприятие включва свободните въздушни трасета с 
цел намаляване на емисиите от полетите и горивата; поради това счита, че 
съвместното предприятие може да бъде използвано в по-голяма степен, така че да 
допринесе за устойчивостта на сектора на въздухоплаването;

36. подчертава, че както по-нататъшното развитие на европейското въздушно 
пространство в рамките на Единното европейско небе 2+ (ЕЕН2+), така и 
включването на дроновете, изискват достатъчно финансови и човешки ресурси;

37. отбелязва, че съвместното предприятие осъществява дейността си в пълно 
съответствие с четири различни рамки: програмата „Хоризонт 2020“, програмата за 
МСЕ за демонстрационни дейности с БЛA по програмата U-space, както и две 
специални рамки за поканата за представяне на предложения за активна услуга за 
предупреждения при навлизане в определена географска зона и проучването за 
разработване на предложение за бъдещата архитектура на европейското въздушно 
пространство; потвърждава, че тези различни правни рамки водят до висока степен 
на сложност за съвместното предприятие и във връзка с това поздравява 
съвместното предприятие за успешното изпълнение на иновационни проекти;

38. подчертава значението на работата на съвместното предприятие, която помага за 
ускоряване на внедряването на иновациите; подчертава освен това неговата роля за 
значителното развитие на U-space и разработването на проект, който да направи 
възможно безопасното въвеждане и използване на БЛА в ниските слоеве на 
въздушното пространство, като основа за един модерен и бързо разрастващ се 
сектор; изтъква значението на съвместното предприятие в подготовката на 
актуализирането на Европейския генерален план за УВД в посока към цифрово 
европейско небе чрез всеобхватно и ориентирано към пътниците цифрово 
преобразуване на въздухоплаването; поради това счита, че ролята на съвместното 
предприятие следва да бъде призната и укрепена в контекста на следващата 
многогодишна финансова рамка;

39. отбелязва, че съвместното предприятие продължи финансовото и административно 
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приключване на дейността на SESAR 1; отбелязва, че актуалният процент на 
изпълнение на програмите като цяло е 89,9%; отбелязва, че съвместното 
предприятие разполага с 30,7 милиона евро по своята виртуална банкова сметка, за 
да покрие всички останали задължения по SESAR 1 и че съгласно прогнозите за 
плащания и възстановявания съвместното предприятие следва да приключи SESAR 
1 с прогнозна стойност на паричния излишък в размер на 30,6 милиона евро; 
припомня, че натрупаните бюджетни резултати за SESAR 1 ще бъдат използвани за 
възстановяване на излишъка от парични вноски на членовете на съвместното 
предприятие, а останалата неизползвана сума ще бъде изплатена обратно на Съюза;

40. отбелязва, че 2018 беше първата година на SESAR 2020 без проекти по SESAR 1; 
освен това отбелязва, че от 96,0 милиона евро приходи, получени от SESAR 2020 
през 2018 г., приносът на Съюза възлиза на 88,2 милиона евро, а от Евроконтрол – 
на 5,2 милиона евро;

41. отбелязва, че неусвоените бюджетни кредити за плащания през 2018 г. са довели до 
излишък от 19,3 милиона евро, който остава в рамките на съвместното предприятие 
(от които 0,05 милиона евро за SESAR 1 и 19,25 милиона евро за SESAR 2020), 
както и че кумулативният излишък възлиза на 77,24 милиона евро (от които 30,93 
милиона евро за SESAR 1 и 46,31 милиона евро за SESAR 2020);

42. отбелязва, че последните одити на SESAR 1 по отношение на плащанията, 
извършени през 2017 г., бяха стартирани през 2018 г. и че 4-ият цикъл от одити, 
състоящ се от 23 одита, извършени от осем членове на ЕП, е завършен; изразява 
загриженост по повод на остатъчния процент грешки, който е 5,07% за 2018 г.; 

43. отбелязва резултатите от изпълнението на сравнителния анализ в областта на 
човешките ресурси за 2018 г.: 61,67% оперативни, 28,57% – административни, и 
9,76% – неутрални длъжности.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 
съвместното предприятие SESAR за финансовата 2018 година
(2019/2100(DEC))

Докладчик по становище: Мария Грапини

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства констатацията на Сметната палата, че отчетите на съвместното 
предприятие за изследване на управлението на въздушното движение в единното 
европейско небе (SESAR) („предприятието“) за финансовата 2018 година са 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти; 

2. отбелязва, че предприятието е представило бюджета си в два отделни раздела: (1) 
SESAR 1 и (2) SESAR 2020; отбелязва също така, че SESAR 1 беше съфинансирано 
от трансевропейската транспортна мрежа (TEN‑T) и от програмите по Седмата 
рамкова програма за научни изследвания, докато SESAR 2020 е съфинансирано от 
„Хоризонт 2020“; 

3. отбелязва, че окончателният бюджет на предприятието за 2018 г. възлиза на 153,4 
милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 119,9 милиона евро 
бюджетни кредити за плащания, а степента на изпълнение е съответно 83 и 47% (за 
SESAR 1: 99% и 5%, за SESAR 2020: 81% и 61%); отбелязва, че ниският общ 
процент на изпълнение на плащанията се дължи главно на ниската степен на 
усвояване на SESAR 1, което отразява финансовото приключване на нейните 
проекти и приключването на програмата, както и усилията на предприятието да 
поддържа текущите разходи на необходимия минимум;

4. припомня, че SESAR е технологичният стълб на инициативата „Единно европейско 
небе“ (ЕЕН) и неговата роля е да координира и осъществява научни изследвания, за 
да допринесе за преодоляване на разпокъсаността на ЕЕН; посочва, че едно от 
основните постижения на предприятието включва свободните въздушни трасета с 
цел намаляване на емисиите от полетите и горивата; поради това счита, че 
предприятието може да се използва в по-голяма степен, така че да допринесе за 
устойчивостта на сектора на въздухоплаването;
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5. подчертава, че както по-нататъшното развитие на европейското въздушно 
пространство в рамките на Единното европейско небе 2+ (ЕЕН2+), така и 
включването на дроновете, изискват достатъчно финансови и човешки ресурси;

6. отбелязва, че предприятието осъществява дейността си в пълно съответствие с 
четири различни рамки: програмата „Хоризонт 2020“, програмата за Механизма за 
свързване на Европа (МСЕ) за демонстрационни дейности с БЛA по програмата U-
space, както и две специални рамки за поканата за представяне на предложения за 
активна услуга за предупреждения при навлизане в определена географска зона 
(geofencing, AGS) и проучването за разработване на предложение за бъдещата 
архитектура на европейското въздушно пространство; потвърждава, че тези 
различни правни рамки водят до висока степен на сложност за предприятието и 
следователно поздравява предприятието за успешното изпълнение на иновационни 
проекти;

7. подчертава значението на работата на предприятието за ускоряване на внедряването 
на иновациите; подчертава освен това неговата роля за значителното развитие на U-
space и разработването на проект, който да направи възможно безопасното 
въвеждане и използване на БЛА в ниските слоеве на въздушното пространство, като 
основа за един модерен и бързо разрастващ се сектор; изтъква значението на 
предприятието в подготовката на актуализирането на Европейския генерален план за 
УВД в посока към цифрово европейско небе чрез всеобхватно и ориентирано към 
пътниците цифрово преобразуване на въздухоплаването; поради това счита, че 
ролята на предприятието следва да бъде призната и укрепена в контекста на 
следващата многогодишна финансова рамка;

8. отбелязва, че предприятието продължи финансовото и административно 
приключване на дейността на SESAR 1; отбелязва, че действителният процент на 
изпълнение на програмите като цяло е 89,9%; отбелязва, че предприятието разполага 
с 30,7 милиона евро по своята виртуална банкова сметка, за да покрие всички 
останали задължения по SESAR 1 и че съгласно прогнозите за плащания и 
възстановявания предприятието следва да затвори SESAR 1 с прогнозна стойност на 
паричния излишък в размер на 30,6 милиона евро; припомня, че натрупаните 
бюджетни резултати за SESAR 1 ще бъдат използвани за възстановяване на 
излишъка от парични вноски на членовете на предприятието, а останалата 
неизползвана сума ще бъде изплатена обратно на Съюза;

9. отбелязва, че 2018 беше първата година на SESAR 2020 без проекти по SESAR 1; 
освен това отбелязва , че от 96,0 милиона евро приходи, получени от SESAR 2020 
през 2018 г., приносът на Съюза възлиза на 88,2 милиона евро, а от Евроконтрол – на 
5,2 милиона евро;

10. отбелязва, че неусвоените бюджетни кредити за плащания през 2018 г. са довели до 
излишък от 19,3 милиона евро, който остава в рамките на предприятието (от които 
0,05 милиона евро за SESAR 1 и 19,25 милиона евро за SESAR 2020), както и че 
кумулативният излишък възлиза на 77,24 милиона евро (от които 30,93 милиона 
евро за SESAR 1 и 46,31 милиона евро за SESAR 2020);

11. отбелязва, че последните одити на SESAR 1 по отношение на плащанията, 
извършени през 2017 г., бяха стартирани през 2018 г. и че 4-ият цикъл от одити, 
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състоящ се от 23 одита, извършени от осем членове на ЕП, е завършен; изразява 
загриженост по повод на остатъчния процент грешки, който е 5,07% за 2018 г.; 
изразява обаче задоволство, че общият остатъчен процент грешки на SESAR 1 е 
1,29%; 

12. отбелязва резултатите от изпълнението на сравнителния анализ в областта на 
човешките ресурси за 2018 г.: 61,67% оперативни, 28,57% – административни, и 
9,76% – неутрални длъжности;

13. предлага на Парламента да освободи от отговорност изпълнителния директор на 
предприятието във връзка с изпълнението на неговия бюджет за финансовата 2018 
година.
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