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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi tuo, kad Audito Rūmai nustatė, jog Bendro Europos dangaus oro eismo 
valdymo mokslinių tyrimų (SESAR) bendrosios įmonės (toliau – Įmonė) 2019 finansinių 
metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais 
aspektais yra teisėtos ir tvarkingos; 

2. pažymi, kad Įmonės 2019 m. galutinį biudžetą sudarė 119,57 mln. EUR įsipareigojimų 
asignavimų ir 125,69 mln. EUR mokėjimų asignavimų ir kad panaudojimo lygiai buvo 
atitinkamai 91,69 % ir 82,66 % (programa „SESAR 1“: 2,70 % ir 50,57 %, programa 
„SESAR 2020“: 92,36 % ir 82,97 %); pažymi, kad žemas bendras programos „SESAR 
1“ mokėjimų įvykdymo lygis rodo, kad atspindi jos projektų užbaigimą finansiniu 
požiūriu ir programos likvidavimą; 

3. palankiai vertina tai, kad 28 projektus, užbaigtus 2018 m. pagal 1 tiriamųjų mokslinių 
tyrimų programą, Įmonė 2019 m. papildė dar 17 projektų fundamentinių ir taikomųjų 
mokslinių tyrimų srityse; 

4. pažymi, kad iš 124,8 mln. EUR įvykdytų pajamų, kurias 2019 m. gavo programa 
„SESAR 2020“, Sąjungos įnašas buvo 114,1 mln. EUR, o Eurokontrolės – 
1,8 mln. EUR;

5. pažymi, kad 2019 m. deficitas susidarė 26,72 mln. EUR sumą (iš jos 0,03 mln. EUR 
sudarė „SESAR 1“ perteklius, o 26,75 mln. EUR – „SESAR 2020“ deficitas), ir kad 
sukaupto pertekliaus suma siekia 50,24 mln. EUR (iš kurių 30,69 mln. EUR numatyta 
programai „SESAR 1“, o 19,55 mln. EUR – „SESAR 2020“);

6. atkreipia dėmesį į 2018 m. žmogiškųjų išteklių lyginamosios analizės rezultatus: esama 
59,29 proc. pagrindinės veiklos etatų, 30 proc. administracinių ir 10,71 proc. neutralių 
etatų;

7. siūlo Parlamentui patvirtinti Įmonės vykdomajam direktoriui, kad Įmonės 2019 
finansinių metų biudžetas įvykdytas.


