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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. pauž gandarījumu par Revīzijas palātas konstatējumu, ka Eiropas vienotās gaisa telpas 

gaisa satiksmes pārvaldības pētniecības (SESAR) kopuzņēmuma (turpmāk 

„Kopuzņēmums”) 2016. finanšu gada pārskati visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un 

pareizi; uzsver Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā Nr. 18/2017 par Eiropas vienoto gaisa 

telpu izklāstīto aspektu būtisko nozīmi; 

2. norāda, ka 2016. gads Kopuzņēmumam bija pārejas gads, jo tika pabeigts un slēgts 

SESAR 1 posms un intensīvi izvērsts SESAR 2020 posms, un ka Kopuzņēmums savu 

budžetu ir atspoguļojis divās atsevišķās daļās: (1) SESAR 1 un (2) SESAR 2020; turklāt 

norāda, ka SESAR 1 līdzfinansējums tika nodrošināts no TEN-T un Septītās pētniecības 

pamatprogrammas (FP7), savukārt SESAR 2020 līdzfinansējums tiek nodrošināts no 

pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” un ka atšķirīgais tiesiskais regulējums, kas attiecas 

uz katru no minētajām budžeta daļām, Kopuzņēmumam un tā dalībniekiem radīja 

ievērojamus administratīvus sarežģījumus; uzsver — lai nodrošinātu stabilitāti, 

nevajadzētu pieļaut, ka šīs problēmas nākotnē atkārtotos; 

3. norāda, ka Kopuzņēmuma galīgais 2016. gada budžets no FP7 un pamatprogrammas 

„Apvārsnis 2020” bija EUR 101,4 miljoni saistību apropriācijās un EUR 162,8 miljoni 

maksājumu apropriācijās, kuru izpildes līmenis bija attiecīgi 95,7 % un 63,2 %; norāda, 

ka maksājumu apropriāciju zemais izpildes līmenis galvenokārt ir skaidrojams ar 

Kopuzņēmuma dalībnieku īstenoto pētījumu un izstrādes darbu iekavēšanos; pieņem 

zināšanai, ka 2016. gada beigās Savienības kopējais naudas līdzekļu ieguldījums 

SESAR 1 budžetā bija EUR 597,1 miljons, bet Eirokontroles nodrošinātais kopējais 

ieguldījums natūrā bija EUR 476,9 miljoni un gaisa satiksmes nozares dalībnieku 

ieguldījums — EUR 566,5 miljoni, savukārt SESAR 2020 budžetā Savienības kopējais 

naudas līdzekļu ieguldījums bija EUR 56,8 miljoni, bet citu dalībnieku ieguldījums 

natūrā un naudā nebija apstiprināts, jo projekti vēl bija tikko sākti; 

4. norāda, ka Kopuzņēmumam bija grūtības pielāgot pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” 

IT rīkus savām konkrētajām vajadzībām un tā rezultātā tika kavēta maksājumu izpilde 

attiecībā uz dalībnieku veiktajiem pētījumiem un izstrādes darbiem; pauž nožēlu, ka ārēju 

faktoru dēļ, ko Kopuzņēmums nevarēja ietekmēt, 2016. gadā, izdarot grozījumu budžetā, 

nācās atcelt maksājumu apropriācijas EUR 14,5 miljonu apmērā, kuras bija saistītas ar 

SESAR 2020 izsludinātajiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus un darbībām, kas 

sākotnēji bija ietvertas 2016. gada budžetā; pauž bažas par to, ka turpina palielināties 

neizpildīto saistību (RAL) apmērs, kas 2016. gadā pieauga no EUR 72,1 miljona līdz 

EUR 83,8 miljoniem, un prasa, lai pēc pārejas uz SESAR 2020 šī tendence vērstos pretējā 

virzienā; 

5. pauž gandarījumu par to, ka, raugoties no darbību viedokļa, 2016. gada beigās bija slēgti 

visi SESAR 1 projekti un ka aviācijas nozares rīcībā ir nodots 61 rūpnieciskajai ražošanai 

un ieviešanai derīgs risinājums no SESAR risinājumu kataloga pirmajā izdevumā 

iekļautajiem risinājumiem; norāda, ka 54 SESAR 1 programmā uzsākto risinājumu 

izstrāde tiks turpināta SESAR 2020 programmā, kas liecina par centieniem nodrošināt 
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efektīvu pāreju starp abām programmām; 

6. aicina SESAR un Komisiju izvērtēt SESAR risinājumu ieviešanas rezultātus, īpaši 

pievēršoties sadarbspējas nodrošināšanas aspektam un progresam, kas gūts virzībā uz 

Eiropas vienotās gaisa telpas izveides pabeigšanu; ņemot vērā, ka ieviešanas posms jau ir 

sācies, aicina SESAR sākt izstrādāt izmēģinājuma projektu attiecībā uz jaunu Eiropas 

gaisa telpas arhitektūru, kas nodrošinās būtisku ieguldījumu ieviešanas efektivitātē, 

raugoties no finansiālā viedokļa; 

7. atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā tika parakstīts Eirokontroles un kopuzņēmuma SESAR 

atjaunotais nolīgums, kurā ir izklāstīta Eirokontroles kā SESAR līdzdibinātāja jaunā loma 

un iekļauta virkne apņemšanos un saistību attiecībā uz SESAR 2020 īstenošanu; atzinīgi 

vērtē arī dalībnieku skaita palielināšanos līdz 19 dalībniekiem, kas kopā pārstāv vairāk 

nekā 100 nozares uzņēmumu, kuri piedalīsies SESAR 2020 rūpnieciskās pētniecības, 

validēšanas un demonstrējumu pasākumos; konstatē, ka ir pieņemts pirmais 

Kopuzņēmuma vienotais programmdokuments laikposmam no 2017. līdz 2019. gadam; 

8. pauž bažas par to, ka pakalpojumu iepirkuma procedūrā Kopuzņēmums nosaka 

maksimālo līguma budžetu, taču šķiet, ka tas nav balstīts uz izmaksu aplēses procesu un 

pamatotu tirgus cenu atsauces sistēmu; aicina Kopuzņēmumu pirms iepirkuma procedūru 

sākšanas ieviest piemērotus, samērīgā atsauces sistēmā pamatotus izmaksu aplēses 

procesus, lai nodrošinātu daudzgadu pakalpojumu līgumu izmaksu lietderību; 

9. aicina Kopuzņēmumu izveidot sistemātisku iekšējo procedūru, lai atkārtoti izvērtētu 

dotāciju projekta koordinatora finansiālo dzīvotspēju situācijās, kad ticis konstatēts, ka tā 

ir vāja, un cita starpā arī pasākumus palielināta finansiālā riska mazināšanai un 

kompensēšanai; norāda, ka nepastāv specifiski norādījumi dalībniekiem un to ārējiem 

revidentiem attiecībā uz to, kā deklarējami un apstiprināmi dalībnieku ieguldījumi natūrā 

SESAR 2020 projektos, un aicina Kopuzņēmumu, pirms tas 2018. gadā saņem jebkādu 

ieguldījumu natūrā, izstrādāt darba uzdevumu un sertifikāta paraugu; 

10. atzinīgi vērtē 2016. gada novembrī iznākušo publikāciju „SESAR European Drones 

Outlook Study” („SESAR pētījums par bezpilota lidaparātu attīstības perspektīvām 

Eiropā”); uzskata ― lai droši integrētu bezpilota lidaparātus Eiropas gaisa telpā, ir 

vajadzīgi daudzveidīgi jauninājumi, tostarp ar gaisa satiksmes pārvaldību saistītas 

tehnoloģijas; ar interesi pieņem zināšanai tajā sniegto pārskatu par bezpilota lidaparātu 

tirgus attīstību Eiropā līdz 2050. gadam un ārkārtīgi lielo potenciālu, kas paveras Eiropai 

un Eiropas globālajai konkurētspējai, kā arī par darbībām, kas jāveic tuvāko 5–10 gadu 

laikā, lai šo potenciālu atraisītu, tostarp pētniecības un izstrādes atbalstīšanu, kas 

panākams, Savienības līmenī izveidojot ekosistēmu, kurā būtu paredzēts gan tiesiskais 

regulējums, gan tehnoloģijas un kura pulcētu visas galvenās publiskā un privātā sektora 

ieinteresētās personas un palielinātu Savienības piešķirto finansējumu, it īpaši nozarē 

darbojošos mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam; 

11. atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums ir turpinājis piemērot daudzpusīgu pieeju, lai efektīvi 

pārskatītu, pārvaldītu un mazinātu riskus, un sagaida, ka Kopuzņēmums pievērsīs īpašu 

uzmanību kritiskiem korporatīvajiem riskiem, kurus tas noteicis saistībā ar ATM 

ģenerālplānu un SESAR 2020; atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmuma valde 2016. gada 

18. martā pieņēma krāpšanas apkarošanas stratēģiju; 
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12. norāda, ka attiecībā uz SESAR 1 trešajā revīziju ciklā, kas attiecās uz visiem 

15 dalībniekiem, kā aprakstīts Kopuzņēmuma ex post revīzijas stratēģijā, bija plānots 

veikt 21 revīziju pieciem atlasītiem dalībniekiem un 2016. gadā tika pabeigtas 14 no 

plānotajām revīzijām; pauž bažas par to, ka 2016. gadā atlikušo kļūdu īpatsvars bija 

6,21 %; tomēr pauž gandarījumu par to, ka SESAR 1 kumulatīvais atlikušo kļūdu 

īpatsvars ir 1,34 %; 

13. pieņem zināšanai 2016. gada salīdzinošā cilvēkresursu novērtējuma rezultātus — 62 % 

operatīvu amatu, 30 % administratīvu amatu un 8 % neitrālu amatu; 

14. norāda, ka Eiropas gaisa telpas pārvaldība joprojām ir sadrumstalota un Eiropas vienotās 

gaisa telpas koncepcija vēl nav īstenota; neraugoties uz to, ka SESAR projekta mērķu 

īstenošanas termiņš ir pārcelts no sākotnēji paredzētā 2020. gada uz 2035. gadu, atkārtoti 

uzsver, ka Kopuzņēmumam ir būtiski nozīmīga loma Eiropas vienotās gaisa telpas 

pamatprojekta — SESAR projekta — pētījumu koordinēšanā un īstenošanā; 

15. atgādina, ka ir svarīgi rast risinājumu Eiropas gaisa telpas sadrumstalotības problēmai, 

ņemot vērā to, ka patlaban Eiropas vienotais tirgus vēl arvien nepilnīgi izmanto Eiropas 

vienotās gaisa telpas nodrošinātās priekšrocības; 

16. ierosina Parlamentam sniegt Kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par 

Kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildi. 
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