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ĮVADAS 

1. Briuselyje įsikūrusi Bendroji įmonė SESAR (BĮ SESAR) buvo įsteigta 2007 m. 

vasario mėn.1

2. Projekto SESAR tikslas – modernizuoti oro eismo vadybą Europoje. Jis 

vykdomas trimis etapais: 

 , siekiant valdyti projekto SESAR (angl. Single European Sky Air 

Traffic Management Research – bendro Europos dangaus oro eismo vadybos 

tyrimas) technologinį komponentą. 

a) „Apibrėžimo etapą“ (2004–2007 m.) vykdė Europos saugios oro navigacijos 

organizacija (Eurokontrolė), jis buvo bendrai finansuojamas iš Europos 

Sąjungos biudžeto per transeuropinio transporto tinklo programą. Šio etapo 

išdava buvo Europos OEV pagrindinis planas, kuriame pateiktas naujos 

kartos OEV sistemų turinys ir aprašytas jų kūrimas ir įdiegimas; 

b) Dviejų dalių „Rengimo etapą“ (1 dalis: 2008–2016 m. finansuojamas 2008–

2013 m. programavimo laikotarpiu; 2 dalis: (2017–2024 m., finansuojamas 

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu) valdė BĮ SESAR, jo metu bus 

parengtos naujos technologinės sistemos, komponentai ir veiklos 

procedūros, kaip numatyta Europos OEV pagrindiniame plane. 

c) „Parengimo darbui etapui“ (2014–2024 m.) vadovaus pramonės atstovai ir 

suinteresuotosios šalys. Jo metu bus kuriama ir diegiama nauja oro eismo 

vadybos infrastruktūra. 

3. BĮ SESAR įsteigta viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės pagrindu. Jos 

steigėjai yra Europos Komisijos atstovaujama Europos Sąjunga ir Eurokontrolė, 

atstovaujama jos pačios agentūros. Paskelbus kvietimą pareikšti susidomėjimą, 

                                            
1  2007 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės 

naujos kartos Europos oro eismo valdymo sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo 
(OL L 64, 2007 3 2, p. 1), su pakeitimais padarytais Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1361/2008 (OL L 352, 2008 12 31, p. 12). 
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Bendrosios įmonės narėmis tapo penkiolika oro navigacijos pramonės 

valstybinių ir privačių įmonių. Tai – orlaivių gamintojai, žemės ir oro transporto 

įrangos gamintojai, oro navigacijos paslaugų teikėjai ir oro uostų administracija. 

4. SESAR projekto rengimo etapo biudžetas sudaro 2,1 milijardo eurų, kuriuos 

lygiomis dalimis teikia ES, Eurokontrolė ir dalyvaujantys viešojo ir privataus 

sektoriaus partneriai. ES įnašas finansuojamas iš mokslinių tyrimų septintosios 

bendrosios programos ir transeuropinio transporto tinklo programos. Apie 90 % 

finansavimo iš Eurokontrolės ir kitų suinteresuotųjų šalių teikiama nepiniginių 

įnašų forma. 

5. BĮ SESAR pradėjo dirbti savarankiškai 2007 m. rugpjūčio 10 d. 

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA 

6. Audito Rūmų pasirinktas audito metodas apima analitines audito procedūras, 

tiesioginį operacijų testavimą Bendrosios įmonės lygmeniu ir pagrindinių 

priežiūros ir kontrolės sistemos kontrolės priemonių vertinimą. Be to, prireikus, 

naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama vadovybės 

pareiškimų analizė. 

PATIKINIMO PAREIŠKIMAS 

7.  Atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 

287 straipsnio nuostatas, Audito Rūmai audito metu tikrino: 

a) Bendrosios įmonės SESAR metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 

2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės 

atskaitomybės2 ir biudžeto vykdymo ataskaitos3

                                            
2  Finansinę atskaitomybę sudaro balansas ir ekonominių rezultatų ataskaita, pinigų 

srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita bei svarbių apskaitos metodų 
suvestinė ir kita aiškinamoji informacija. 

; ir 
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b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir 

tvarkingumą. 

Vadovybės atsakomybė 

8. Pagal Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1271/20134

a) Su Bendrosios įmonės metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusi 

vadovybės atsakomybė apima vidaus kontrolės sistemos, – susijusios su 

finansinės atskaitomybės, kurioje nėra reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų 

atsiradusių iškraipymų, parengimu ir sąžiningu pateikimu, – nustatymą, 

taikymą ir priežiūrą; tinkamų apskaitos metodų, remiantis Komisijos 

apskaitos pareigūno

 39 ir 50 

straipsnius vadovybė yra atsakinga už Bendrosios įmonės metinių finansinių 

ataskaitų rengimą ir sąžiningą jų pateikimą bei atspindimų operacijų teisėtumą ir 

tvarkingumą: 

5

                                                                                                                                 
3  Jas sudaro biudžeto vykdymo ataskaitos, biudžeto principų suvestinė ir kita 

aiškinamoji informacija. 

 patvirtintomis apskaitos taisyklėmis, pasirinkimą ir 

taikymą bei esamomis aplinkybėmis pagrįstų apskaitinių įvertinimų atlikimą. 

Direktorius Bendrosios įmonės metines finansines ataskaitas patvirtina po 

to, kai jos apskaitos pareigūnas jas parengė remdamasis visa turima 

informacija ir pateikė su finansinėmis ataskaitomis susijusį raštą, kuriame, 

be kita ko nurodo, kad jis turi pakankamą patikinimą, kad jos visais 

reikšmingais aspektais tikrai ir teisingai atspindi Bendrosios įmonės 

finansinę būklę. 

4  OL L 328, 2013 12 7, p. 42. 

5. Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės yra pagrįstos 
Tarptautinės buhalterių federacijos paskelbtais Tarptautiniais viešojo sektoriaus 
apskaitos standartais (TVSAS) arba, prireikus, – Tarptautinės apskaitos standartų 
valdybos paskelbtais Tarptautiniais apskaitos standartais (TAS) / Tarptautiniais 
finansinės atskaitomybės standartais (TFAS). 
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b) su atspindimų operacijų teisėtumu ir tvarkingumu bei patikimo finansų 

valdymo atitiktimi susijusi vadovybės atsakomybė apima veiksmingos ir 

efektyvios vidaus kontrolės, – apimančios pakankamą priežiūrą ir tinkamas 

priemones, siekiant išvengti pažeidimų ir sukčiavimo bei, prireikus, teismines 

procedūras, susigrąžinant neteisingai išmokėtas ar panaudotas lėšas, – 

nustatymą, taikymą ir priežiūrą. 

Auditoriaus atsakomybė 

9. Audito Rūmai, remdamiesi savo audito rezultatais, privalo pateikti Europos 

Parlamentui ir Tarybai6

10. Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie 

sumas ir kitą informaciją finansinėse ataskaitose bei apie jose atspindimų 

operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Procedūros pasirenkamos auditoriaus 

nuožiūra, remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių finansinių ataskaitų 

reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų reikšmingos neatitikties Europos 

Sąjungos teisinio pagrindo reikalavimams rizikos vertinimu. Atlikdamas šiuos 

rizikos vertinimus, auditorius atsižvelgia į visas vidaus kontrolės priemones, 

susijusias su finansinių ataskaitų rengimu ir sąžiningu jų pateikimu, taip pat į 

operacijų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti įdiegtas priežiūros ir kontrolės 

sistemas, ir nustato esamomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. 

 metinių finansinių ataskaitų patikimumo bei jose 

atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Audito 

Rūmai savo auditą atlieka vadovaudamiesi IFAC tarptautiniais audito standartais 

ir etikos kodeksais bei INTOSAI tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų 

standartais. Pagal šiuos standartus reikalaujama, kad Audito Rūmai planuotų ir 

atliktų auditą tokiu būdu, kad būtų gautas pakankamas patikinimas dėl to, ar 

Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų 

iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. 

                                            
6 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 107 straipsnis (OL L 328, 

2013 12 7, p. 42). 
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Atliekant auditą taip pat įvertinamas apskaitos metodų tinkamumas, atliktų 

apskaitinių vertinimų pagrįstumas ir bendras finansinių ataskaitų pateikimas. 

11. Audito Rūmai mano, kad gauti audito įrodymai sudaro pakankamą ir tinkamą 

pagrindą toliau išdėstytoms nuomonėms pagrįsti. 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

12. Audito Rūmų nuomone, Bendrosios įmonės metinėse finansinėse 

ataskaitose jos finansinė būklė 2013 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną 

pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir pinigų srautai 

visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos 

finansinės taisyklės ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos 

taisyklės. 

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

13. Audito Rūmų nuomone 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinėse 

finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra 

teisėtos ir tvarkingos. 

14. Toliau pateiktos pastabos šių Audito Rūmų nuomonių nekeičia. 

PASTABOS DĖL BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO 

Biudžeto vykdymas 

15. Galutiniame 2013 m. administracinės valdybos patvirtintame biudžete buvo 

numatyta 64,3 milijono eurų įsipareigojimų asignavimų ir 105,4 milijono eurų 

mokėjimų asignavimų. Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis 

atitinkamai buvo 99,6 % ir 94,7 %. 
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Daugiašalis pagrindų susitarimas 

16.  2013 m. gruodžio 31 d. BĮ SESAR rengimo etape buvo vykdomas su 

programos veikla susijęs 16 narių projekto darbas (įskaitant Eurokontrolę), 

apimantis daugiau nei 100 privačių ir viešųjų subjektų bei subrangovų. Iš 358 

SESAR programos projektų pagal trečiąjį daugiašalį pagrindų susitarimą, 333 

(93 %) buvo įgyvendinami arba buvo užbaigti. 

17. Iš 595 milijonų eurų bendrojo finansavimo įnašų, kuriuos Europos Sąjunga ir 

Eurokontrolė pagal trečiąjį daugiašalį pagrindų susitarimą moka kitiems 15 narių, 

100 % buvo įsipareigota ir 55 % (316 milijonų eurų) 2013 m. gruodžio 31 d. 

sumokėta; tikimasi, kad likusi dalis 45 % (279 milijonai eurų) bus sumokėta iki 

2016 m. gruodžio 31 d. 

18. 2013 m. Bendroji įmonė sudarė ketvirtąjį daugiašalį pagrindų susitarimą, 

kuris įsigaliojo 2014 m. sausio 1 d., likusiems trejiems Bendrosios įmonės 

veiklos metams7

KITA 

. 

Teisinis pagrindas 

19. 2013 m. gruodžio 13 d. BĮ ESAR administracinė valdyba kartu su Komisija 

priėmė laikinas BĮ SESAR finansines taisykles 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpiui, laikantis 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusio 2013 m. rugsėjo 30 d. 

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų 

reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje, nuostatų. 

                                            
7 Ketvirtajame daugiašaliame pagrindų susitarime numatyta: i) projektų skaičių 

sumažinti iki 250, visų pirma juos apjungiant, kad pagerėtų projektų valdymo 
efektyvumas ir ii) skirti 38 milijonus eurų asignavimų naujoms pagrindinės veiklos 
sritims ir iniciatyvoms, visų pirma iš lėšų sutaupytų vykdant dabartinę pagrindinę 
veiklą. 
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20. BĮ SESAR finansinėms taisyklėms taikomos būsimos Komisijos nuomonės ir 

sprendimas, visų pirma dėl finansavimo išlygų, kurios buvo taikomos ankstesniu 

programavimo laikotarpiu, pratęsimo. 

Vidaus audito funkcija ir Komisijos vidaus audito tarnyba 

21. Pagal VAT / VAS koordinuotą strateginį audito planą, skirtą BĮ SESAR 2012–

2014 m., 2013 m. VAT atliko ribotą dotacijų valdymo projektams8 taikomos 

uždarymo procedūros peržiūrą ir informacinių technologijų (IT) rizikos vertinimą, 

o VAS atliko viešųjų pirkimų ir sutarčių valdymo 9

Mokslinių tyrimų rezultatų stebėjimas ir duomenų teikimas 

 atitikties auditą ir peržiūrą, ar 

operacijos ABAC informacinėje apskaitos sistemoje buvo patvirtintos tu asmenų, 

kurie buvo deleguoti tam darbui. 

22. 2013 m. BĮ SESAR ir toliau įgyvendino mokslinių tyrimų rezultatų stebėjimo ir 

ataskaitų teikimo politiką; 2013 m. gegužės 31 d. ji paskelbė metinę ataskaitą dėl 

Bendrosios įmonės intelektinės nuosavybės nuostatų įgyvendinimo stebėjimo 

visais finansiniais metais iki 2013 metų, o administracinė valdyba 2013 m. spalio 

30 d. priėmė apibendrintą pagrindinį sąrašą ir susijusį nuosavybės statusą visais 

finansiniais metais iki 2013 metų. 

23. Be to, BĮ SESAR paskelbė naują mokslinių tyrimų informaciją, atitinkamoms 

suinteresuotosioms šalims savo ekstranete pateikdama išsamius duomenis apie 

rezultatus ir procedūras bei savo 2013 m. metinėje veiklos ataskaitoje 

paskelbdama apibendrintą informaciją apie 2013 m. rezultatus. 

                                            
8 2013 m. spalio 21 d. galutinėje ataskaitoje pabrėžiama, kad yra būtini nuoseklios 

techninės peržiūros, apimančios visus užtikrinimo šaltinius, įrodymai ir nuosekli 
dokumentų valdymo sistema. 

 

9 2013 m. rugpjūčio 7 d. galutinėje ataskaitoje pabrėžiamas patobulintų gairių dėl 
funkcijų, atsakomybės ir įgaliojimų apimties poreikis ir būtinybė patvirtinti tinkamą 
identifikavimo ir saugojimo procedūrą. 
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Interesų konfliktai 

24. BĮ SESAR įdiegė specialias priemones, skirtas išvengti interesų konflikto jos 

trijų pagrindinių suinteresuotųjų šalių atveju: administracinės valdybos narių, 

darbuotojų ir ekspertų. Jos dokumentuojamos pagal labai išsamią rašytinę 

procedūrą, kuri buvo atnaujinta 2012 m. 

Komisijos antrasis tarpinis vertinimas10

25. Komisija antrąjį tarpinį vertinimą atliko nuo 2013 m. spalio iki 2014 m. kovo 

mėn. Ji vertino Bendrosios įmonės vykdomą reglamento įgyvendinimą, darbo 

metodus, gautus rezultatus ir bendrąją finansinę situaciją. 

 

26. Ataskaitoje pateikiamos dvi pagrindinės rekomendacijos: pirmojoje 

pabrėžiama būtinybė labiau atsižvelgti į konkrečią informaciją ir valstybių narių 

komunikacijos poreikius, kurie skiriasi nuo labiau techninių Bendrosios įmonės 

narių poreikių11

Atsižvelgimas į ankstesnes pastabas 

, antrojoje – būtinybė toliau dėti pastangas gerinant Bendrosios 

įmonės metinių tikslų pasiekimo lygį (kaip nurodyta jos metinėje darbo 

programoje), kuris padidėjo nuo vidutiniškai 60 % 2010 m. iki 82 % 2012 m. 

pabaigoje. 

27. Buvo atlikti patobulinimai, susiję su ex ante kontrolės sritimi. 

                                            
10 Antrasis Bendrosios įmonės SESAR laikotarpio vidurio vertinimas (2014 m. birželio 

mėn.). 

11 Remiantis valstybių narių atstovų, posėdžiaujančių Bendro dangaus komitete, 
įsteigtame padėti Europos Komisijai (DG MOVE) įgyvendinti Bendro Europos 
dangaus iniciatyvą, apklausa. 
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Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Milan Martin 

CVIKL, 2014 m. spalio 21 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

          Audito Rūmų vardu 

 

                          Pirmininkas 

        Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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PRIEDAS 

Bendroji įmonė SESAR (Briuselis) 

Kompetencija ir veikla  

 
Sutartyje numatytos 
Sąjungos 
kompetencijos sritys 
 
(Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 187 
ir 188 straipsniai) 

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1982/2006/EB dėl 
septintosios bendrosios programos numatoma, kad Sąjunga prisidės kuriant ilgalaikes 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, kurios per bendrąsias įmones, kaip apibrėžta 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnyje, galėtų būti įgyvendinamos kaip 
jungtinės technologijų iniciatyvos. 
 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės SESAR įsteigimo su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1361/2008 (OL L 352, 
2008 12 31). 

Bendrosios įmonės 
kompetencijos sritys 
 
(Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 219/2007, su 
paskutiniais 
pakeitimais, 
padarytais 
Reglamentu (EB) 
Nr. 1361/2008) 

Tikslai 
Bendrosios įmonės tikslas – užtikrinti Europos oro eismo valdymo sistemos modernizavimą, 
koordinuojant ir sutelkiant visas atitinkamas Sąjungos mokslinių tyrimų ir plėtros pastangas. 
Ji vykdo OEV pagrindinį planą ir konkrečiai atlieka šias užduotis: 
• organizuoti ir koordinuoti SESAR projekto rengimo etapo veiklą remiantis OEV pagrindiniu 
planu, parengtu Eurokontrolės valdomo projekto apibrėžimo etapo metu, ją derinant ir 
valdant remiantis bendros struktūros finansavimu iš viešojo ir privačiojo sektorių; 
• atsižvelgdama į OEV pagrindinį planą, užtikrina SESAR projekto rengimo etapo veiklai 
būtiną finansavimą;  
• užtikrina, kad būtų įtraukti šie Europos oro eismo valdymo sektoriaus suinteresuoti 
subjektai: oro navigacijos paslaugų teikėjai, oro erdvės naudotojai, profesinės personalo 
asociacijos, oro uostai, gamybos pramonė ir atitinkamos mokslinės įstaigos ar atitinkama 
mokslinė bendruomenė; 
• organizuoja techninius mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos darbus, tikrinimą bei tyrimus, kurie 
turi būti vykdomi jai prižiūrint, tuo pat metu siekiant išvengti tokios veiklos susiskaidymo; 
• užtikrina OEV pagrindiniame plane tinkamai apibrėžtų bendrų produktų kūrimo veiklos 
priežiūrą ir, prireikus, rengia specialius kvietimus dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. 

Valdymas 
 

(Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 219/2007, su 
paskutiniais 
pakeitimais, 
padarytais 
Reglamentu (EB) 
Nr. 1361/2008) 

Administracinė valdyba 
Administracinė valdyba yra įgaliota: 

a) priimti Tarybos patvirtintą oro eismo vadybos pagrindinį planą, kaip nurodyta šio 
reglamento 1 straipsnio 2 dalyje, ir tvirtinti siūlymus jį keisti; 

b) nustatyti gaires ir priimti SESAR projekto rengimo etapui įgyvendinti reikalingus 
sprendimus ir vykdyti bendrą jo įgyvendinimo kontrolę; 

c) tvirtinti 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas Bendrosios įmonės darbo programą ir 
metines darbo programas, taip pat metinį biudžetą ir personalo planą; 

d) teikti leidimus derėtis ir spręsti dėl naujų narių priėmimo ir dėl susijusių susitarimų, 
kaip nustatyta 1 straipsnio 3 dalyje; 

e) prižiūrėti kaip vykdomi susitarimai tarp narių ir Bendrosios įmonės; 
f) skirti ir atleisti vykdomąjį direktorių ir tvirtinti organizacijos struktūrą bei stebėti 

vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatus; 
g) spręsti dėl sumų ir procedūrų, susijusių su narių finansinių įnašų mokėjimu, bei 

vertinti nepiniginius įnašus; 
h) priimti Bendrosios įmonės finansines taisykles; 
i) tvirtinti metines finansines ataskaitas ir balansą; 
j) priimti metinę SESAR projekto rengimo etapo įgyvendinimo ir jo finansinės 

padėties atskaitą, kaip nustatyta 16 straipsnio 2 dalyje; 
k) priimti sprendimus dėl pasiūlymų Komisijai dėl Bendrosios įmonės veiklos 

pratęsimo ir likvidavimo; 
l) nustatyti teisės naudotis materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, kuris yra Bendrosios 

įmonės nuosavybė, ir tokio turto perleidimo procedūras; 
m) nustatyti ATM pagrindiniam planui įgyvendinti reikalingų sutarčių skyrimo taisykles 

ir tvarką, įskaitant su interesų konfliktais susijusias konkrečias procedūras; 
n) atsižvelgiant į 24 straipsnį, priimti sprendimus dėl pasiūlymų Komisijai iš dalies 

keisti įstatus; 
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o) naudotis tokiais kitais įgaliojimais bei atlikti kitas tokias funkcijas, įskaitant 
priklausomųjų organų steigimą, kurių gali prireikti SESAR projekto rengimo etapo 
tikslams; 

p) priimti 8 straipsnio įgyvendinimo priemones. 
Vykdomasis direktorius 
Vykdomasis direktorius vykdo savo pareigas visiškai nepriklausomai neviršydamas jam 
suteiktų įgaliojimų. 
Vidaus auditas 
Europos Komisijos vidaus auditorius 
Išorės auditas 
Europos Audito Rūmai 
Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija 
Europos Parlamentas, Europos Vadovų Taryba ir BĮ SESAR administracinė valdyba 

2013 m. Bendrajai 
įmonei skirti ištekliai  
2013 m. Bendrosios 
įmonės SESAR 
galutinės finansinės 
ataskaitos 

Biudžetas 
84 141 537 eurai įsipareigojimams 
105 486 020 eurų mokėjimams 
Darbuotojai 2013 m. gruodžio 31 d. 
2013 m. veiklos biudžete numatyta lėšų 39 personalo plano laikiniesiems darbuotojams ir 
trims komandiruotiems nacionaliniams ekspertams. Iš viso 42 etatai, iš kurių 2013 m. 
pabaigoje 41 buvo užimtas, kaip ir 2012 m. 
- 30 laikinųjų iš išorės įdarbintų darbuotojų; 
- 6 BĮ SESAR narių komandiruoti darbuotojai, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 219/2007 
8 straipsnyje; 
- 3 sutartininkai; 
- 2 komandiruoti nacionaliniai ekspertai. 
Iš kurių užsiima: 
pagrindine veikla: 26 
administracine ir pagalbine veikla: 14 
mišria veikla:1 

2013 m. veiklos 
rezultatai ir 
suteiktos paslaugos 

Žr. Bendrosios įmonės 2013 m. metinę veiklos ataskaitą: http://www.sesarju.eu/. 

Šaltinis: Bendrosios įmonės SESAR pateikta informacija. 
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Bendrosios įmonės atsakymai 

 

 

Komisijos antrasis tarpinis vertinimas 
26. 26 pastraipoje teigiama, kad Komisijos antrojo tarpinio vertinimo ataskaitoje pateikiamos 
dvi pagrindinės rekomendacijos.  Todėl, siekdama skaitytoją supažindinti su visu kontekstu ir 
atspindėti visas išvadas, BĮ SESAR norėtų pridurti, kad atsižvelgiant į BĮ SESAR pasiektus 
rezultatus, antrajame tarpiniame vertinime toliau patikslinama, kad „BĮ SESAR pasiekė 
daugumą SESAR programoje numatytų tarpinių tikslų. Per ataskaitinį laikotarpį metinių 
darbo programų įgyvendinimas pagerėjo. BĮ SESAR ėmėsi atitinkamų priemonių, kad 
pagerintų metinį įvykdymo lygį, todėl rekomenduojama, kad ji ir toliau gerintų savo 
deklaruotų uždavinių įvykdymo lygį (žr. Galutinė ataskaita, 8 skyrius - Išvados / III BĮ SESAR 
pasiekti rezultatai“. 

Be to, antrajame tarpiniame vertinime daroma išvada, kad „apskritai, BĮ SESAR veiksmingai 
įgyvendino vertinimo laikotarpiu (2010-2012 m.) jai pavestas užduotis, taip prisidėdama prie 
SESAR programos. Nustatyta, kad BĮ SESAR veikia laikydamasi jai taikomų taisyklių ir 
procedūrų. BĮ SESAR pasirodė esanti struktūra, kuri sugeba prisitaikyti prie konkrečių 
poreikių.“ (žr. Galutinė ataskaita, 8 skyrius - Išvados / V Bendra išvada)  
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