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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 2019 година
(2020/2183(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие 
SESAR за финансовата 2019 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, предоставена от Сметната палата за финансовата 2019 година в 
съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид препоръката на Съвета от... февруари 2021 г. относно 
освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с 
изпълнението на бюджета за финансовата 2019 година (00000/2021 – 0288-C9-
0263/2021),

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

– 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) № 966/20123, 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)4, и по-
специално член 4б от него,

– като взе предвид членове 32 и 47 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на 
Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за 
органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

1 ОВ L 67/1, 7.3.2019 г., стр. 1.
2 OВ C …, … г., стр. ...
3 OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
4 OВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.
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Европейския парламент и на Съвета5,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 
декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по 
силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета6,

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

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

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0000/2021),

1. освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното 
предприятие SESAR във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното 
предприятие за финансовата 2019 година/отсрочва своето решение за 
освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на съвместното 
предприятие SESAR във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното 
предприятие за финансовата 2019 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).

5 OB L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
6 OВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.



PR\1212651BG.docx 5/12 PE657.265v01-00

BG

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие SESAR за 
финансовата 2019 година
(2020/2183(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие 
SESAR за финансовата 2019 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, предоставена от Сметната палата за финансовата 2019 година в 
съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид препоръката на Съвета от ... февруари 2021 г. относно 
освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с 
изпълнението на бюджета за финансовата 2019 година (COM(2020)0288-C9-
0263/2020),

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

– 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) № 966/20123, 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)4, и по-
специално член 4б от него,

– като взе предвид членове 32 и 47 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на 
Комисията от 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 Съвета5,

1 ОВ C 67/1, 7.3.2019 г., стр. 1.
2 OВ C …, … г., стр. ...
3 OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
4 OВ L 64, 2.3.2007 г., стр. 1.
5 OB L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
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– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 
декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по 
силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета6,

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

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

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0000/2021),

1. одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие SESAR за 
финансовата 2019 година/отлага приключването на сметките на съвместното 
предприятие SESAR за финансовата 2019 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 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
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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 2019 година
(2020/2183(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 
2019 година,

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

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

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0000/2021),

А. като има предвид, че съвместното предприятие SESAR („съвместното 
предприятие“) беше създадено през февруари 2007 г. с Регламент (ЕО) № 
219/20071 на Съвета с цел управление на Програмата за изследване на 
управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR), 
която има за цел да интегрира и координира научноизследователските и 
развойните дейности за модернизиране на управлението на въздушното движение 
(УВД) в Съюза; като има предвид, че максималната вноска на Съюза за SESAR 
възлиза на 700 000 000 EUR;

Б. като има предвид, че в резултат на приемането на Регламент (ЕС) № 721/20142 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 (включително ЕАСТ) за фазата на 
програмата SESAR 2020 (за периода от 2014 до 2024 г.), финансирана от 
„Хоризонт 2020“, възлиза на 585 000 000 EUR;

Общи

1. отбелязва, че в доклада на Сметната палата („Палатата“) относно годишните 
отчети на съвместното предприятие („докладът на Палатата“) се констатира, че 

1 Регламент (ЕО) № 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) (ОВ L 4M , 8.1.2008 г., стр. 162).
2 Регламент (ЕС) № 721/2014 на Съвета от 16 юни 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 219/2007 за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска 
система за управление на въздушното движение (SESAR) относно удължаването на срока на 
съществуване на съвместното предприятие до 2024 г. (OВ L 192, 1.7.2014 г., стp. 1).
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годишните отчети за финансовата 2019 година дават вярна представа във всички 
съществени аспекти за финансовото състояние на съвместното предприятие към 
31 декември 2019 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 финансовия регламент на съвместното 
предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на 
Комисията; отбелязва, че операциите, свързани с отчетите, са законосъобразни и 
редовни във всички съществени аспекти;

2. отбелязва, че Комисията е предоставила средства на съвместното предприятие от 
Седмата рамкова програма и „Хоризонт 2020“, както и от трансевропейската 
транспортна мрежа (TEN-T) по многогодишната финансова рамка за периода 
2007—2013 г. и от Механизма за свързване на Европа (МСЕ) по многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—2020 г.;

3. отбелязва, че след организирането на покана за изразяване на интерес през 2015 
г., 19 публични и частни организации от сектора на въздухоплаването станаха 
членове на съвместното предприятие. 

4. отбелязва, че съвместното предприятие е стартирало две покани за представяне на 
предложения в рамките на „Хоризонт 2020“, в резултат на което са подбрани 15 
предложения и са стартирани 13 проекта по поканата за втората вълна на внасяне 
на предложения, както и 29 избрани предложения за четвъртата покана за 
представяне на предложения за проучвателни изследвания; отбелязва, че 
завършването на първата вълна на SESAR 2020 през 2019 г. е довело до 
изпълнението на 21 решения на SESAR, готови за внедряване в промишлеността; 
отбелязва, че през 2019 г. съвместното предприятие е имало 70 текущи проекта в 
рамките на SESAR 2020, включващи 17 проекта за проучвателни изследвания, 32 
проекта за индустриални научни изследвания и валидиране и 21 за много 
широкомащабни демонстрационни дейности (седем от които са завършени през 
годината); отбелязва, че съвместното предприятие е приело актуализирания 
Европейски генерален план за УВД за 2020 г. и е предоставило подкрепа на 
Комисията относно технологичните аспекти на Единното европейско небе;

Бюджетно и финансово управление

5. отбелязва, че през 2019 г. общият наличен бюджет, включително неусвоени 
бюджетни кредити, пренесени от предходни години, целевите приходи и 
преразпределените бюджетни кредити за следващата година, е възлизал на 
161 041 597 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения (от 
които 112 618 000 EUR от бюджета на Съюза) и 183 279 715 EUR под формата на 
бюджетни кредити за плащания (от които 113 733 525 EUR от бюджета на 
Съюза); 

6. отбелязва, че програмата SESAR 1, изпълнявана по Седмата рамкова програма, 
приключи официално през 2016 г., а последните коригиращи плащания и 
събирания на надплатени средства от бенефициерите са приключили през 2019 г.; 
отбелязва, че след приключването на SESAR 1 съвместното предприятие е 
определило излишък от финансови вноски, получени от неговите членове, в 
размер на 30 767 098 EUR и че съгласно член 13 от учредителния акт членовете на 
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съвместното предприятие могат да очакват възстановяване на съответните 
превишени вноски при прекратяването на дейността на съвместното предприятие 
към 31 декември 2024 г.; отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че 
съгласно счетоводната информация на съвместното предприятие, същото трябва 
да възстанови разходи на съответните членове, както следва: приблизително 
23 800 000 EUR на Комисията, 4 800 000 EUR на Евроконтрол и 2 100 000 EUR за 
членовете от промишления сектор; отбелязва освен това въз основа на доклада на 
Палатата, че съвместното предприятие е информирало Комисията за положението 
през май 2018 г. и април 2019 г. и че при липсата на прагматично решение за 
ранно възстановяване тези средства остават за съвместното предприятие, без да се 
използват за изследователски проекти, което противоречи на принципа на добро 
финансово управление; отбелязва отговора на съвместното предприятие, че на 
административния съвет е изпратен проект на решение, за да се предостави на 
съвместното предприятие правното основание за извършване на 
възстановяването, и че това решение понастоящем е в процес на писмена 
процедура и че веднага след вземане на решението съвместното предприятие ще 
извърши възстановяването на разходите в съответствие с препоръките на 
Генерална дирекция „ Бюджет“, с което ще даде възможност за бързо 
приключване на сметките на SESAR 1; призовава съвместното предприятие да 
докладва на органа по освобождаване от отговорност за евентуалното развитие по 
този въпрос;

7. отбелязва, че в края на 2019 г. общата вноска на Съюза за SESAR 1 е възлизала на 
634 136 000 EUR, общата вноска на Евроконтрол е възлизала на 560 732 000 EUR, 
от които 422 943 000 EUR утвърдени непарични вноски, а общият принос на 
членовете от промишления сектор е възлизал на 539 780 000 EUR и е включвал 
514 302 000 EUR утвърдени непарични вноски; отбелязва, че действителният 
процент на изпълнение на програмата SESAR 1 като цяло е 90%;

8. отбелязва, че от субсидията от Съюза в размер на 585 000 000 EUR, предвидена в 
Регламент (ЕС) № 721/2014 на Съвета, към края на 2019 г. общият размер на 
паричните вноски на Съюза (генерална дирекция „Мобилност и транспорт“) от 
„Хоризонт 2020“ за оперативните дейности на съвместното предприятие е 
възлизал на 330 987 000 EUR; отбелязва освен това, че за „Хоризонт 2020“ в края 
на 2019 г. Евроконтрол е предоставил общо 13 719 000 EUR под формата на 
парични вноски и общо 59 603 000 EUR утвърдени непарични вноски, както и че 
останалите членове са внесли общо 5 276 000 EUR под формата на парични 
вноски и 107 924 000 EUR утвърдени непарични вноски;

9. отбелязва, че през 2019 г. окончателният размер на бюджетните кредити за поети 
задължения на SESAR 2020 е възлизал на 159 845 788 EUR, а окончателните 
бюджетни кредити за плащания – на 181 529 090 EUR; отбелязва въз основа на 
доклада на Палатата, че по отношение на наличния бюджет на съвместното 
предприятие за проекти по линия на „Хоризонт 2020“ за 2019 г. процентът на 
изпълнение е съответно 95% за бюджетните кредити за поети задължения и 83,6% 
за бюджетните кредити за плащания; отбелязва, че проектите по „Хоризонт 2020“ 
се намират на етапа на своя максимален растеж, а SESAR 2020 е в процес на 
растеж;

10. отбелязва, че през 2019 г. съвместното предприятие е публикувало своите нови 
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финансови правила след публикуването от страна на Комисията на новия рамков 
Финансов регламент3;

Резултати от дейността

11. отбелязва ключовите показатели за ефективност на съвместното предприятие през 
2019 г., и по-специално общите ключови показатели за ефективност по „Хоризонт 
2020“ за мониторинг на изпълнението и на междусекторните въпроси, 
специфичните КПЕ на съвместното предприятие и тези, свързани с амбициите за 
ефективност на Единното европейско небе, определени в Европейския генерален 
план за УВД; 

12. отбелязва, че съвместното предприятие е постигнало всички свои цели, посочени 
в единния програмен документ за периода 2019—2021 г., който през 2019 г. беше 
структуриран около шест области на дейност; отбелязва, че през март 2019 г. 
съвместното предприятие е публикувало проучване на архитектурата на 
въздушното пространство, последвано през септември от Преходния план, в който 
се определят три ключови оперативни и технически мерки, които трябва да бъдат 
въведени в краткосрочен план (2020 – 2025 г.) за започване на промените, 
очертани в проучването; отбелязва освен това, че съвместното предприятие 
осъществява напредък за постигане на целите и сроковете по отношение на 
научните изследвания и иновациите, съгласно посоченото в Европейския 
генерален план за УВД от 2015 г.; 

13. отбелязва докладвания коефициент на ливъридж от 0,79 през 2019 г. и 
прогнозирания ефект на ливъридж в края на програмата в размер на 1,40, измерен 
по метода на Комисията, използван при междинната оценка, както и че 
действителният ефект на ливъридж на съвместното предприятие редовно 
напредва в посока на постигането на целите; 

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

14. отбелязва, че към 31 декември 2019 г. съвместното предприятие е имало 40 
служители (38 срочно наети служители и двама командировани национални 
експерти (КНЕ), в сравнение с 42-а по щатно разписание (което включва 39 
длъжности за срочно наети служители и 3 длъжности за КНЕ); отбелязва, че през 
2019 г. съвместното предприятие е въвело информационната система за човешки 
ресурси „Sysper for Agencies“, разработена от Комисията; отбелязва освен това, че 
съвместното предприятие е назначило главен финансов директор (назначен 
външно) в новата организационна структура, укрепвайки по този начин своята 
финансова функция;

15. отбелязва, че през 2019 г. съвместното предприятие е подписало 30 договора за 
обществени поръчки, включително 24 конкретни договора за изпълнение на 
рамковите договори на съвместното предприятие и междуинституционалните 
споразумения, и че то е провело осем процедури за възлагане на обществени 

3 Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия 
финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 
70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5.2019 г.).
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поръчки; 

Вътрешен контрол

16. отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че съвместното предприятие е 
въвело надеждни процедури за предварителен контрол на базата на финансови и 
оперативни документални проверки и че то е задължено да прилага новата рамка 
за вътрешен контрол на Комисията, която се основава на 17 принципи за 
вътрешен контрол; отбелязва в допълнение, че към края на 2019 г. съвместното 
предприятие вече е извършило анализ на пропуските, основан на съществуващата 
система за вътрешен контрол, и е определило показатели (така наречените 
„средни стойности“) за по-голямата част от новите принципи за вътрешен 
контрол и свързаните с тях характеристики; освен това отбелязва въз основа на 
доклада на Палатата, че повечето от тези показатели са свързани по-скоро с 
наличието на контролна дейност, отколкото с нейната ефективност, и че 
съвместното предприятие все още трябва да разработи допълнителни подходящи 
ключови показатели за контрол, за да оцени ефективността на своите контролни 
дейности и да открие слабости в контрола; отбелязва отговора на съвместното 
предприятие, че то е започнало вътрешен проект за разработване на допълнителни 
релевантни ключови показатели за контрол с цел оценка на ефективността на 
своите контролни дейности и откриване на слабости в контрола, че тези действия 
ще се основават на вече извършената работа от 2017 г. насам и че то възнамерява 
да ги приложи не по-късно от края на 2020 г.; 

17. отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че във връзка с плащанията по 
програма „Хоризонт 2020“ Общата служба за одит на Комисията отговаря за 
последващите одити, и че въз основа на резултатите от последващите одити, 
налични към края на 2019 г., съвместното предприятие е отчело представителен 
процент грешки в размер на 2,61% и процент остатъчни грешки в размер на 1,61% 
за проектите по „Хоризонт 2020“ (уравнявания и окончателни плащания); 
отбелязва въз основа на предложението на Комисията за регламент за „Хоризонт 
2020“, че постигането на риск от грешки на годишна основа в диапазона от 2 до 
5% е реалистична цел, като се вземат предвид разходите за проверки, 
предложените мерки за опростяване с цел намаляване на сложността на правилата 
и свързаният с това присъщ риск във връзка с възстановяването на разходите по 
научноизследователския проект, както и че крайната цел за остатъчно ниво на 
грешки при приключването на програмите – след отчитане на финансовото 
въздействие на всички одити, корекции и мерки за възстановяване – е да се 
постигне равнище възможно най-близко до 2%;

18. отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че като част от контрола на 
оперативните плащания, тя е провела одит на случайна извадка от плащания по 
програмата „Хоризонт 2020“, извършени през 2019 г., на равнището на крайните 
бенефициери, за да потвърди процентите грешки, констатирани от последващите 
одити, и че тези подробни одити не са показали съществени грешки или слабости 
в контрола при бенефициерите на съвместното предприятие, включени в 
извадката;

19. отбелязва, че през октомври 2019 г. съвместното предприятие е провело един 
семинар за управление на риска, вместо двата, които обикновено са предвидени в 
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неговата политика за управление на риска; призовава съвместното предприятие да 
провежда семинари за управление на риска, съгласно предвиденото в политиката;

Вътрешен одит

20. отбелязва, че съвместното предприятие е публикувало своя стратегически план за 
вътрешен одит за периода 2019 – 2021 г. през май 2019 г. и че вследствие на това 
Службата за вътрешен одит възнамерява да проведе одити относно изпълнението 
на безвъзмездните средства и управлението на програмите, процеса на 
валидиране на непаричните вноски и управлението на човешките ресурси, и 
евентуално относно две допълнителни рискови области; отбелязва, че през 2019 г. 
структурата за вътрешен одит е извършила оценка на риска от измами, 
актуализирала е стратегията на съвместното предприятие за борба с измамите, 
провела е консултация относно рисковете и контрола и е наблюдавала 
изпълнението на няколко плана за действие, свързани с предишни одити и 
последващи действия; отбелязва, че през 2019 г. съвместното предприятие не е 
имало нови или неизпълнени препоръки, и по-специално отбелязва, че 
съвместното предприятие е изпълнило трите предишни висящи препоръки от 
одита на координацията с Общия център за изпълнение (CIC) и на прилагането на 
инструментите и услугите на CIC.


