
ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА 
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO 

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET 
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF 

EUROOPA KONTROLLIKODA 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 

EUROPEAN COURT OF AUDITORS 
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE 

CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA 

 
EUROPSKI REVIZORSKI SUD 
CORTE DEI CONTI EUROPEA 
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA 

EUROPOS AUDITO RŪMAI 

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 
IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI 

EUROPESE REKENKAMER 
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 

TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU 
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ 

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN 

 

12, RUE ALCIDE DE GASPERI TELEPHONE (+352) 43 98 –  1 E-MAIL: eca-info@eca.europa.eu 
L  - 1615 LUXEMBOURG TELEFAX (+352) 43 93 42  INTERNET: http://eca.europa.eu 

 

 

Aruanne 

ühisettevõtte SESAR eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta 

 

koos ühisettevõtte vastustega 

 

 

 

 



 2 

AEI002453ET04-14PP-CH145-14APCFIN-RAS-SESAR-TR.DOC 21.10.2014 

  

SISUKORD 

 Punkt 

Sissejuhatus 1–5 

Kinnitavat avaldust toetav teave 6 

Kinnitav avaldus 7–14 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 12 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 13 

Kommentaarid eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta 15–18 

Eelarve täitmine 15 

Mitmepoolne raamleping 16–18 

Muud küsimused 19–27 

Õigusraamistik 19–20 

Siseauditi funktsioon ja komisjoni siseauditi talitus 21 

Teadusuuringute tulemuste alane järelevalve ja aruandlus  22–23 

Huvide konflikt 24 

Komisjoni teine vahehindamine 25–26 

Varasemate tähelepanekute järelkontroll 27 

 



 3 

AEI002453ET04-14PP-CH145-14APCFIN-RAS-SESAR-TR.DOC 21.10.2014 

SISSEJUHATUS 

1. Brüsselis asuv ühisettevõte SESAR asutati veebruaris 20071

2. Projekti SESAR eesmärk on Euroopa lennuliikluse korraldamise 

moderniseerimine ning see on jagatud kolme etappi: 

, et hallata 

projekti SESAR (Ühtse Euroopa Taeva lennuliikluse juhtimissüsteemide alased 

teadusuuringud) tehnoloogia-alaseid tegevusi. 

a) määratlemisetapp (2004–2007), mida juhib Euroopa Lennuliikluse Ohutuse 

Organisatsioon (Eurocontrol); etappi kaasrahastatakse Euroopa Liidu 

eelarvest üleeuroopaliste transpordivõrkude programmi kaudu. Tulemuseks 

oli Euroopa lennuliikluse korraldamise üldkava, milles määratletakse 

järgmise põlvkonna lennuliikluse korraldamise süsteemid ning kirjeldatakse 

nende arendamist ja kasutuselevõttu. 

b) kaheosaline arendusetapp (1. osa: 2008–2016, rahastatakse programmitöö 

perioodil 2008–2013; 2. osa: 2017–2024, rahastatakse programmitöö 

perioodil 2014–2020), mida juhib ühisettevõte SESAR; selles etapis luuakse 

uued tehnoloogilised süsteemid ning nende koostisosad ja 

käitamisprotseduurid vastavalt Euroopa lennuliikluse korraldamise 

üldkavale. 

c) kasutuselevõtu etapp (2014–2024), mida juhivad ettevõtted ja sidusrühmad; 

kasutuselevõtu etapis toimub uue lennuliikluse korraldamise infrastruktuuri 

laiaulatuslik rajamine ja kasutuselevõtmine. 

3. Ühisettevõte loodi avaliku ja erasektori partnerluse põhimõttel. Ühisettevõtte 

asutajaliikmeteks on Euroopa Liit (mida esindab Euroopa Komisjon) ja 

Eurocontrol (mida esindab tema amet). Osalemiskutse alusel valiti 15 

                                            
1  Nõukogu määrus (EÜ) nr 219/2007, 27. veebruar 2007, ühisettevõtte loomise kohta 

Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks 
(ELT L 64, 2.3.2007, lk 1), mida muudeti nõukogu määrusega (EÜ) nr 1361/2008 
(ELT L 352, 31.12.2008, lk 12). 
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aeronavigatsioonitööstuse avaliku ja erasektori ettevõtet ühisettevõtte liikmeteks. 

Nende seas on lennukitootjaid, lennuvälja- ja kosmoseseadmete tootjate 

esindajaid, aeronavigatsiooniteenuste pakkujaid ja lennujaamu. 

4. Projekti SESAR arendusetapi eelarve on 2,1 miljardit eurot, mis eraldatakse 

võrdsetes osades ELi, Eurocontroli ning osalevate avaliku ja erasektori 

partnerite poolt. ELi osalust rahastatakse teadusuuringute ja tehnoloogia 

arendamise seitsmendast raamprogrammist ja üleeuroopaliste 

transpordivõrkude programmist. Ligikaudu 90 % Eurocontroli ja teiste 

sidusrühmade osalusest tuleb mitterahaliste osamaksetena. 

5. Ühisettevõte SESAR hakkas iseseisvalt tööle 10. augustil 2007. 

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE 

6. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest 

auditiprotseduuridest, tehingute testimisest ühisettevõtte tasandil ning 

järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste kontrollimehhanismide hindamisest. 

Lisaks kasutatakse vajaduse korral teiste audiitorite tööst saadud auditi 

tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi. 

KINNITAV AVALDUS 

7. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris 

kontrollikoda: 

a) ühisettevõte SESAR raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb 

finantsaruannetest2 ja eelarve täitmise aruannetest3

                                            
2  Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, 

netovara muutuste aruannet, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid 
selgitavaid lisasid. 

 31. detsembril 

2013. aastal lõppenud eelarveaasta kohta; ning 

3  Need koosnevad eelarve täitmise aruannetest, eelarvepõhimõtete kokkuvõttest 
ning muudest selgitavatest lisadest. 
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b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 

korrektsust. 

Juhtkonna kohustused 

8. Vastavalt komisjoni määruse (EÜ, Euratom) nr 1271/2013 artiklitele 39 ja 504

a) juhtkonna kohustused seoses ühisettevõtte raamatupidamise 

aastaaruandega hõlmavad finantsaruannete koostamiseks ja õiglaseks 

esitamiseks vajaliku sisekontrollisüsteemi kavandamist, rakendamist ja 

käigushoidmist nii, et neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud olulisi 

väärkajastamisi; komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud 

raamatupidamiseeskirjadel

 

vastutab juhtkond ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruande koostamise ja 

õiglase esitamise eest ning aastaaruande aluseks olevate tehingute 

seaduslikkuse ja korrektsuse eest: 

5

b) alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks ning usaldusväärse 

finantsjuhtimise põhimõtte järgimiseks on juhtkond kohustatud kavandama, 

rakendama ja käigus hoidma mõjusat ja tõhusat sisekontrollisüsteemi, mis 

 põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete 

valimist ja rakendamist; arvestushinnangute koostamist, mis on asjaolusid 

arvestades mõistlikud. Direktor kiidab ühisettevõtte raamatupidamise 

aastaaruande heaks pärast seda, kui peaarvepidaja on selle kogu 

olemasoleva teabe põhjal koostanud ning lisanud teatise, milles ta muu 

hulgas kinnitab, et omab piisavat kindlust selle kohta, et raamatupidamise 

aastaaruanne annab ühisettevõtte finantsolukorra kohta kõikides olulistes 

aspektides õige ja õiglase ülevaate. 

                                            
4  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42. 

5. Komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjad põhinevad 
Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni koostatud rahvusvahelistel 
avaliku sektori raamatupidamisstandarditel (IPSAS), või vajaduse korral 
Rahvusvahelise Arvestusstandardite Nõukogu koostatud rahvusvahelistel 
arvestusstandarditel (IAS) / rahvusvahelistel finantsaruandlusstandarditel (IFRS). 
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hõlmab piisavat järelevalvet ja asjakohaseid meetmeid eeskirjade eiramise 

ja pettuse ärahoidmiseks ning vajaduse korral õiguslikke menetlusi valesti 

makstud või kasutatud vahendite tagasinõudmiseks. 

Audiitori kohustused 

9. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule6

10. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks 

aruandes esitatud summade ja andmete ning alustehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, mis 

põhineb hinnangul riskidele, et aruanne võib sisaldada pettusest või vigadest 

tulenevaid olulisi väärkajastamisi ning alustehingute mittevastavust Euroopa 

Liidu õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride 

kavandamiseks võtab audiitor nimetatud riskide hindamisel arvesse 

raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamisega seonduvaid 

mistahes sisekontrollimehhanisme, samuti alustehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse tagamiseks rakendatud järelevalve- ja kontrollisüsteeme. Audit 

hõlmab ka arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute 

põhjendatuse ning raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. 

 kinnitav avaldus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse 

ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 

Kontrollikoda viib auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste 

auditeerimisstandardite ja eetikanormidega ning INTOSAI kõrgeimate 

kontrolliasutuste rahvusvaheliste standarditega. Nende standardite kohaselt 

peab kontrollikoda auditi planeerima ja läbi viima viisil, mis annab talle piisava 

kindluse selle kohta, et ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda 

olulisi väärkajastamisi ja selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja 

korrektsed. 

                                            
6 Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42) 

artikkel 107. 
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11. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja 

asjakohane alltoodud arvamuste esitamiseks. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

12. Kontrollikoja hinnangul kajastab ühisettevõtte raamatupidamise 

aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 

31. detsembri 2013. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja 

rahavooge lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantsmääruse sätetele ja 

komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

13. Kontrollikoja hinnangul on 2013. aasta 31. detsembril lõppenud aasta 

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes 

aspektides seaduslikud ja korrektsed. 

14. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja esitatud arvamusi kahtluse alla. 

KOMMENTAARID EELARVE HALDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE KOHTA 

Eelarve täitmine 

15. Haldusnõukogu heaks kiidetud 2013. aasta lõplik eelarve sisaldas 

kulukohustuste assigneeringuid summas 64,3 miljoni eurot ja maksete 

assigneeringuid summas 105,4 miljonit eurot. Kulukohustuste ja maksete 

assigneeringute kasutusmäärad olid vastavalt 99,6 % ja 94,7 %. 

Mitmepoolne raamleping 

16. 2013. aasta 31. detsembri seisuga koosnes ühisettevõtte SESAR 

arendusetapp 16 liikme tehtavast tööst (sh Eurocontrol), kelle tegevusega olid 

seotud enam kui 100 era- ja avaliku sektori asutust ning allhankijat. 3. 

mitmepoolse raamlepingu 358st SESARi programmi projektist oli rakendamisel 

või lõpetatud 333 (93 %). 
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17. 3. mitmepoolse raamlepingu alusel ülejäänud 15 liikmele Euroopa Liidu ja 

Eurocontroli makstavast kaasrahastamise summast oli 2013. aasta 

31. detsembri seisuga kulukohustustega kaetud 100 % ning välja makstud 55 % 

(316 miljonit eurot). Ülejäänud 45 % (279 miljonit eurot) makstakse eeldatavasti 

välja 31. detsembriks 2016. 

18. 2013. aastal sõlmis ühisettevõte 4. mitmepoolse raamlepingu, mis jõustus 1. 

jaanuaril 2014 ja kehtib ühisettevõtte ülejäänud kolme tegutsemisaasta jooksul7

MUUD KÜSIMUSED  

.  

Õigusraamistik 

19. 13. detsembril 2013 võttis ühisettevõtte haldusnõukogu kokkuleppel 

komisjoniga vastu ühisettevõtte ajutised finantseeskirjad programmitöö 

perioodiks 2014–2020, vastavalt komisjoni 30. septembri 2013. aasta 

delegeeritud määrusele (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta 

asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, 

Euratom) nr 966/2012 artiklis 208. Finantseeskirjad jõustuvad 1. jaanuaril 2014. 

20. Ühisettevõtte finantseeskirjad sõltuvad komisjoni tulevastest arvamustest ja 

otsustest, eelkõige seoses eelmisel programmitöö perioodi rahastamisalaste 

erandite jätkumisega. 

Siseauditi funktsioon ja komisjoni siseauditi talitus 

21. Komisjoni siseauditi talituse ja ühisettevõtte siseauditi üksuse vahelise 

koordineerimise tulemusel ühisettevõtte SESAR jaoks koostatud perioodi 2012–

2014 strateegilise auditiplaani raames auditeeris siseauditi talitus 2013. aastal 

                                            
7 4. mitmepoolne raamprogramm hõlmab järgmist: i) projektide arvu vähendamine 

250ni, peamiselt nende ühendamise kaudu, et tõhustada projektide haldamist, ja ii) 
38 miljoni euro eraldamine uute põhitegevuste rahastamiseks (kokkuhoiu tulemusel 
vabastati praeguse põhitegevusega seotud vahendeid) 
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toetuste8 haldamise projektide lõpetamise korda ning viis läbi ühe IT valdkonna 

riskihindamise, siseauditi üksus aga viis läbi hangete ja lepingute haldamise 

vastavusauditi9

Teadusuuringute tulemuste alane järelevalve ja aruandlus  

 ning vaatas läbi ABAC Workflow-mooduli kasutusõigused. 

22. 2013. aastal jätkas ühisettevõte uuringutulemuste järelevalve ja 

aruandlusega seotud poliitika rakendamist, avaldades 31. mail 2013 oma 

aastaaruande ühisettevõtte järelevalvest intellektuaalomandit reguleerivate 

sätete rakendamise üle kõikidel eelarveaastatel enne 2013. Ühisettevõtte 

haldusnõukogu võttis 31. oktoobril 2013 vastu kõiki 2013. aastale eelnevaid 

eelarveaastaid käsitleva teabe nimekirja ja sellega seonduva omandilise 

kuuluvuse. 

23. Lisaks levitas ühisettevõte teadusuuringute-alast teavet, tehes asjaomastele 

sidusrühmadele kättesaadavaks üksikasjaliku teabe tulemuste ja nendega 

seotud protsesside kohta ning avaldades üldise kokkuvõtte 2013. aasta 

tulemustest oma 2013. aastategevusaruandes. 

Huvide konflikt 

24. Ühisettevõte on kohaldanud erimeetmed, et hoida ära huvide konflikti kolme 

peamise sidusrühmaga: haldusnõukogu liikmed, töötajad ja eksperdid. Need on 

asjakohaselt dokumenteeritud üksikasjalikus kirjalikus menetluses, mis 

ajakohastati 2012. aastal. 

                                            
8  2013. aasta 21. oktoobril avaldatud lõpparuandes märgiti vajadust kõiki kindluse 

allikaid hõlmavate tehniliste kontrollide ja ühtlustatud dokumendihaldussüsteemi 
järele. 

 

9 7. augusti 2013. aasta lõpparuandes märgiti vajadust parandada suuniseid seoses 
rollide, kohustuste ja volituste piirangutega ning vajadust võtta vastu toimiv 
määratlus- ja hoiuprotseduur. 
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Komisjoni teine vahehindamine10

25. Komisjoni läbiviidav ühisettevõtte teine vahehindamine viidi läbi ajavahemikul 

oktoober 2013 – märts 2014 ning selle käigus hinnati määruste rakendamist, 

töömeetodeid, saavutatud tulemusi ning üldist finantsolukorda. 

  

26. Aruanne sisaldab kahte peamist soovitust. Esimene käsitleb vajadust pöörata 

rohkem tähelepanu liikmesriikide konkreetsetele teabe- ja teavitusvajadustele, 

mis erinevad ühisettevõtte liikmete 11

Varasemate tähelepanekute järelkontroll 

  tehnilisematest vajadustest; teine soovitus 

käsitleb vajadust jätkata jõupingutusi ühisettevõtte aastaeesmärkide (mis on 

esitatud aasta tööprogrammis) saavutamise määra parandamiseks, mis 

suurenes ligi 60 % aastal 2010 kuni 82 % aasta 2012 lõpuks. 

27. Eelkontrollidega seotud parandusmeetmed on ellu viidud. 

 

 

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Milan Martin CVIKL, võttis käesoleva 

aruande vastu 21. oktoobri 2014. aasta koosolekul Luxembourgis. 

  Kontrollikoja nimel 

 

president 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

                                            
10  Ühisettevõtte SESAR teine vahehindamine (juuni 2014). 

11 Ühtse taeva komitees olevate liikmesriikide esindajate seas tehtud küsitluse alusel. 
Ühtse taeva komitee loodi selleks, et toetada Euroopa Komisjoni (liikuvuse ja 
transpordi peadirektoraat) ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamisel. 
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LISA 

Ühisettevõte SESAR (Brüssel) 

Pädevus ja tegevus  

 
Aluslepingust 
tulenevad liidu 
pädevusvaldkonnad 
 
(Euroopa Liidu 
toimimise lepingu 
artiklid 187 ja 188) 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsusega nr 1982/2006/EÜ, mis 
käsitleb seitsmendat raamprogrammi, nähakse ette ühenduse toetus pikaajaliste avaliku ja 
erasektori partnerlussuhete loomisele ühiste tehnoloogiaalgatuste vormis, mida saaks 
rakendada ühisettevõtete kaudu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 187 tähenduses. 
 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte SESAR loomise kohta, mida viimati 
muudeti määrusega (EÜ) nr 1361/2008 (ELT L 352, 31.12.2008). 

Ühisettevõtte 
pädevusvaldkonnad 
 
(Nõukogu määrus 
(EÜ) nr 219/2007, 
mida viimati muudeti 
määrusega (EÜ) 
nr 1361/2008) 

Eesmärgid 
Ühisettevõtte eesmärk on tagada Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi moderniseerimine, 
koordineerides ning koondades selleks kogu asjakohase teadus- ja arendustegevuse kogu 
ELi ulatuses. Ühisettevõte vastutab lennuliikluse korraldamise üldkava ja eelkõige järgmiste 
ülesannete täitmise eest:  
• SESARi arendusetapi korraldamine ja koordineerimine vastavalt lennuliikluse korraldamise 
üldkavale, mis põhineb Eurocontroli juhitava projekti määratlemisetapi tulemustel, ühitades ja 
hallates ühisesse struktuuri ühendatud avalikult ja erasektorilt saadavaid rahalisi vahendeid;  
• SESARi arendusetapi tegevuse rakendamiseks vajaliku rahastamise tagamine vastavalt 
lennuliikluse korraldamise üldkavale;  
• Euroopa lennuliikluse korraldamise sektori sidusrühmade kaasamise tagamine, mis 
puudutab eelkõige aeronavigatsiooniteenuste pakkujaid, õhuruumi kasutajaid, kutseühinguid, 
lennuvälju ja tootmisettevõtteid, samuti asjaomaseid teadusasutusi või asjaomaseid 
teadusringkondi;  
• tehniliste teadus- ja arendustegevuste, hindamiste ja uuringute korraldamine, mida saab 
viia ellu ühisettevõtte raames, vältides nende killustatust;  
• lennuliikluse korraldamise üldkavas nõuetekohaselt määratletud ühiste toodete arenduse 
järelevalve tagamine ja vajaduse korral eri pakkumiskutsete algatamine. 

Juhtimine 
 

(Nõukogu määrus 
(EÜ) nr 219/2007, 
mida viimati muudeti 
määrusega (EÜ) 
nr 1361/2008) 

Haldusnõukogu 
Haldusnõukogu ülesanded:  

a) võtta vastu määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud nõukogu poolt kinnitatud 
lennuliikluse korraldamise üldkava ning kiita heaks ettepanekud selle muutmiseks;  

b) anda suunised ja teha vajalikud otsused projekti SESAR arendusetapi 
elluviimiseks ning teostada üldkontrolli projekti rakendamise üle;  

c) kiita heaks artikli 16 lõikes 1 osutatud ühisettevõtte tööprogramm ning iga-aastane 
tööprogramm, samuti aastaeelarve koos ametikohtade loeteluga;  

d) anda luba läbirääkimisteks ning otsustada uute liikmete ühinemise ning sellega 
seotud artikli 1 lõikes 3 osutatud lepingute üle;  

e) kontrollida liikmete ja ühisettevõtte vahel sõlmitud lepingute täitmist;  
f) nimetada ametisse ja vabastada ametist tegevdirektor ja kiita heaks 

organisatsiooniline struktuur ning teostada järelevalvet tegevdirektori töö üle;  
g) võtta vastu otsused liikmete poolt osamaksude maksmise suuruse ja korra ning 

mitterahaliste sissemaksete hindamise kohta; 
h) võtta vastu ühisettevõtte finantseeskirjad;  
i) kiita heaks iga-aastane raamatupidamise aastaaruanne ja bilanss;  
j) võtta vastu artikli 16 lõikes 2 osutatud aastaaruanne projekti SESAR arendusetapi 

edenemise ning finantsolukorra kohta;  
k) teha otsused komisjonile esitatavate ühisettevõtte tegevuse jätkamist või 

lõpetamist käsitlevate ettepanekute kohta;  
l) kehtestada ühisettevõtte omanduses olevate materiaalsete ja mittemateriaalsete 

varade kasutamisõiguse ning selliste varade üleandmise kord;  
m) määrata kindlaks lennuliikluse korraldamise üldkava elluviimiseks vajalikud 

eeskirjad ja alltöövõtumenetlused, sealhulgas erimenetlus huvide konflikti korral;  
n) otsustada vastavalt artiklile 24 komisjonile esitatavate põhikirja muutmise 

ettepanekute üle;  
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o) muude volituste teostamine ja ülesannete täitmine, sealhulgas allorganite 
asutamine, kui need on projekti SESAR arendusetapi jaoks vajalikud; 

p) võtta vastu artikli 8 rakenduseeskirjad. 
Tegevdirektor  
Tegevdirektor täidab oma ametikohustusi täiesti sõltumatult talle antud volituste piires. 
Siseaudit  
Euroopa Komisjoni siseauditi talitus. 
Välisaudit  
Euroopa Kontrollikoda.  
Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon  
Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja ühisettevõtte SESAR haldusnõukogu. 

2013. aastal 
ühisettevõtte 
käsutusse antud 
ressursid  
Ühisettevõtte SESAR 
2013. aasta lõplik 
raamatupidamise 
aastaaruanne 

Eelarve 
Kulukohustused: 84 141 537 eurot 
Maksed: 105 486 020 eurot 
Töötajate arv seisuga 31. detsember 2013 
2013. aasta tegevuseelarve ametikohtade loetelu sisaldab 39 ajutise töötaja ning kolme 
lähetuses viibiva riikliku eksperdi ametikohta. Kokku 42 ametikohta, millest 2013. aasta lõpu 
seisuga oli täidetud 41 (nagu ka 2012. aastal): 
- 30 ajutist töötajat, kes värvati asutuseväliselt, 
- 6 vastavalt määruse (EÜ) nr 219/2007 artiklile 8 ühisettevõtte SESAR liikmete poolt 
lähetatud töötajat, 
- 3 lepingulist töötajat, 
- 2 lähetuses viibivat riiklikku eksperti. 
Töötajate jaotus vastavalt ülesannetele 
Põhitegevus: 26 
Haldus- ja tugiülesanded: 14 
Mitmesugused ülesanded: 1 

2013. aastal pakutud 
tooted ja teenused 

Vt ühisettevõtte 2013. aasta tegevusaruanne aadressil http://www.sesarju.eu/. 

Allikas: ühisettevõtte SESAR edastatud teave. 

 



SESAR Joint Undertaking 

Ühisettevõtte vastused 

 

 

Komisjoni teine vahehindamine 
26. Punktis 26 sätestatakse, et komisjoni teine vahehindamine sisaldab kaht peamist 
soovitust. Et anda lugejatele terviklik sisu ja kokkuvõte, soovib ühisettevõte lisada, et seoses 
ühisettevõtte tulemustega täpsustatakse teises vahehindamises, et „ühisettevõte SESAR on 
saavutanud enamiku vahehindamise eesmärkidest SESARi programmi raames. Aasta 
tööprogrammide täitmine paranes vaatlusperioodil. Ühisettevõte võttis sobivad meetmed, 
et parandada aasta täitmise määra ja on soovitatav, et ühisettevõte jätkaks oma pingutusi, 
et parandada kehtestatud eesmärkide täitmise määra (vt lõpparuande peatükki 8 - 
Järeldused/III Ühisettevõtte tulemused).” 

Lisaks märgiti teises vahehindamises, et „ühisettevõte täitis üldiselt hindamisperioodil 
(2010–2012) talle antud ülesandeid efektiivselt, aidates seeläbi kaasa SESARi programmile. 
Rõhutati, et ühisettevõte tegutseb vastavalt eeskirjadele. Ühisettevõte on näidanud oma 
suutlikkust kohaneda vastavalt spetsiifilistele vajadustele.” (vt lõpparuande peatükki 8 - 
Järeldused/ V Üldised järeldused) 
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