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IEVADS 

1. SESAR kopuzņēmumu (Kopuzņēmums), kurš atrodas Briselē, izveidoja 

2007. gada februārī1

2. SESAR projekta mērķis ir modernizēt gaisa satiksmes pārvaldību (ATM) 

Eiropā, un tajā ir trīs fāzes: 

, lai vadītu Vienotās Eiropas gaisa telpas gaisa satiksmes 

pārvaldības izpētes projekta (SESAR) tehnoloģisko komponentu. 

a) definēšanas fāze (2004.–2007.g.), kuru vadīja Eiropas Aeronavigācijas 

drošības organizācija (Eurocontrol) un līdzfinansēja no Eiropas 

Savienības budžeta ar Eiropas komunikāciju tīkla transporta programmas 

starpniecību. Šajā fāzē tika izstrādāts Eiropas ATM ģenerālplāns, kurā ir 

definēts nākamās paaudzes gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) sistēmu 

saturs, izstrāde un izvēršana; 

b) izstrādes fāze divos posmos (1. posms no 2008. līdz 2016. gadam, ko 

finansē no 2008.–2013. g. plānošanas perioda līdzekļiem, un 2. posms no 

2017. līdz 2024. gadam, ko finansē no 2014.–2020. g. plānošanas perioda 

līdzekļiem), kuru vada SESAR kopuzņēmums un kuras laikā radīs jaunas 

tehnoloģiskās sistēmas, komponentus un darbības procedūras saskaņā ar 

Eiropas ATM ģenerālplānu;  

c) izvēršanas fāzē (2014.–2024. g.) vadību pārņems nozares pārstāvji un 

ieinteresētās personas, lai plaši ražotu un īstenotu jauno gaisa satiksmes 

pārvaldības (ATM) infrastruktūru. 

3. Kopuzņēmumu veidoja kā publiskā un privātā sektora partnerību. 

Kopuzņēmumu dibināja Eiropas Savienība, kuru pārstāv Komisija, un Eiropas 

Aeronavigācijas drošības organizācija (Eurocontrol), kuru savukārt pārstāv tās 

                                            
1 Padomes 2007. gada 27. februāra Regula (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido 

Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes 
pārvaldības sistēmu (SESAR) (OV L 64, 2.3.2007., 1. lpp.), kurā grozījumi izdarīti 
ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1361/2008 (OV L 352, 31.12.2008., 12. lpp.).  
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aģentūra. Pēc tam, kad tika publicēts uzaicinājums izteikt ieinteresētību, par 

Kopuzņēmuma dalībniekiem kļuva 15 aeronavigācijas nozares publiskie un 

privātie uzņēmumi. Tie ir lidaparātu ražotāji, lidostu un lidaparātu aprīkojuma 

ražotāji, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji un lidostu pārstāvji. 

4. SESAR projekta izstrādes fāzei atvēlētais budžets ir 2,1 miljards EUR, un to 

vienādās daļās veidos ES, Eurocontrol un iesaistīto publiskā un privātā sektora 

partneru finansējums. ES ieguldījumu finansē no Septītās pamatprogrammas 

pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai un no Eiropas komunikāciju tīkla transporta 

programmas. Apmēram 90 % no Eurocontrol un citu ieinteresēto personu 

līdzdalības ir ieguldījums natūrā.  

5. SESAR kopuzņēmums sāka autonomu darbību 2007. gada 10. augustā. 

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA 

6. Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskās revīzijas procedūras, 

darījumu pārbaudes Kopuzņēmuma līmenī un tā pārraudzības un kontroles 

sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu 

darbā gūtie pierādījumi (atbilstīgos gadījumos) un vadības apliecinājumu 

analīze. 

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA 

7. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu 

Palāta revidēja 

a) a) SESAR kopuzņēmuma gada pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus2 un 

ziņojumus par budžeta izpildi3

                                            
2 Finanšu pārskatos ietilpst bilance un pārskats par saimnieciskās darbības rezultātu, 

naudas plūsmas pārskats, tīro aktīvu izmaiņu pārskats un kopsavilkums par 
svarīgākajām grāmatvedības metodēm un citi paskaidrojumi. 

 par 2013. gada 31. decembrī slēgto finanšu 

gadu, un 
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b) b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

Vadības atbildība 

8. Saskaņā ar 39. un 50. pantu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 

Nr. 1271/20134

a) Vadības atbildība saistībā ar Kopuzņēmuma gada pārskatiem ietver tādas 

iekšējās kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un uzturēšanu, kas ļautu 

sagatavot un patiesi izklāstīt finanšu pārskatus, kuros krāpšanas vai kļūdas 

dēļ nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas; izraudzīties un izmantot 

piemērotas grāmatvedības metodes, pamatojoties uz grāmatvedības 

noteikumiem, ko pieņēmis Komisijas galvenais grāmatvedis

 vadība ir atbildīga par Kopuzņēmuma gada pārskatu 

sagatavošanu un patiesu izklāstu, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un 

pareizību. 

5

b) Vadības atbildība saistībā ar pakārtoto darījumu likumību un pareizību un 

atbilstību pareizas finanšu pārvaldības principam nozīmē izveidot, ieviest un 

uzturēt efektīvu un lietderīgu iekšējās kontroles sistēmu, ietverot pienācīgu 

; veikt 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas grāmatvedības aplēses. Direktors 

apstiprina Kopuzņēmuma gada pārskatus pēc tam, kad Kopuzņēmuma 

grāmatvedis tos ir sagatavojis, izmantojot visu pieejamo informāciju, un tiem 

pievienojis paskaidrojumu, kurā cita starpā ir apliecinājis pamatotu 

pārliecību, ka pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu 

priekšstatu par Kopuzņēmuma finanšu stāvokli. 

                                                                                                                                 
3 Tajos ietilpst ziņojumi par budžeta izpildi un kopsavilkums par budžeta principiem, 

kā arī citi paskaidrojumi. 

4 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp. 

5 Komisijas galvenā grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi balstās uz 
Starptautiskās Grāmatvežu federācijas pieņemtajiem starptautiskajiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem (IPSAS) vai, ja nepieciešams, uz Starptautisko 
grāmatvedības standartu padomes izdotajiem starptautiskajiem grāmatvedības 
standartiem (IAS) / starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem 
(IFRS). 
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pārraudzību un piemērotus pasākumus pārkāpumu un krāpšanas 

novēršanai, kā arī, ja vajadzīgs, tiesvedību nepareizi izmaksāto vai izlietoto 

līdzekļu atgūšanai. 

Revidenta atbildība  

9. Palātas pienākums ir, pamatojoties uz savu revīziju, Eiropas Parlamentam un 

Padomei6

10. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par 

pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto 

darījumu likumību un pareizību. Izraudzītās procedūras ir atkarīgas no revidenta 

profesionālā sprieduma, kurš balstās uz novērtējumu par risku, ka krāpšanas vai 

kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar 

pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais 

regulējums. Novērtējot minēto risku, revidents ņem vērā iekšējās kontroles 

mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu, kā arī 

pārraudzības un kontroles sistēmas, kuras ieviestas pakārtoto darījumu 

likumības un pareizības nodrošināšanai, un pēc tam izstrādā konkrētajiem 

apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras. Revīzijā novērtē arī izmantoto 

grāmatvedības metožu piemērotību un aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu 

vispārējo izklāstu. 

 sagatavot deklarāciju par gada pārskatu ticamību un tiem pakārtoto 

darījumu likumību un pareizību. Palāta veic revīziju saskaņā ar Starptautiskās 

Grāmatvežu federācijas (IFAC) starptautiskajiem revīzijas standartiem un ētikas 

kodeksiem un INTOSAI starptautiskajiem augstāko revīzijas iestāžu standartiem. 

Šie standarti uzliek Palātai pienākumu plānot un veikt revīziju tā, lai gūtu 

pamatotu pārliecību, ka Kopuzņēmuma gada pārskatos nav sniegtas būtiski 

nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi. 

                                            
6 Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1271/2013 107. pants (OV L 328, 7.12.2013., 

42. lpp.). 
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11. Palāta uzskata, ka revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši, lai 

pamatotu turpmāk sniegtos atzinumus. 

Atzinums par pārskatu ticamību 

12. Palāta uzskata, ka Kopuzņēmuma gada pārskati visos būtiskajos aspektos 

patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā 

arī darbības rezultātus un tā naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, 

kā to nosaka Kopuzņēmuma finanšu noteikumi un Komisijas galvenā 

grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi. 

Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību 

13. Palāta uzskata, ka 2013. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem 

pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

14. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajiem atzinumiem. 

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA UN FINANŠU PĀRVALDĪBU 

Budžeta izpilde 

15. Valdes pieņemtajā 2013. gada galīgajā budžetā bija iekļauti 64,3 miljoni EUR 

saistību apropriācijās un 105,4 miljoni EUR maksājumu apropriācijās. Saistību 

un maksājumu apropriāciju izlietojums bija attiecīgi 99,6 % un 94,7 %. 

Daudzpusējais pamatnolīgums 

16. SESAR kopuzņēmuma izstrādes fāzes projektu izstrādē līdz 2013. gada 

31. decembrim bija piedalījušies16 dalībnieki (tostarp Eurocontrol), iesaistot 

programmu pasākumos vairāk nekā 100 privātās un publiskās struktūras un 

apakšlīguma slēdzējus. No 358 Kopuzņēmuma programmu projektiem, kas 

īstenojami saskaņā ar Trešo daudzpusējo pamatnolīgumu, 333 (93 %) tika 

īstenoti vai bija pabeigti. 
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17. No 595 miljoniem EUR līdzfinansējuma ieguldījuma, ko Eiropas Savienība un 

Eurocontrol maksā pārējiem 15 dalībniekiem saskaņā ar Trešo daudzpusējo 

pamatnolīgumu, ir uzņemtas saistības 100 % apmērā, un līdz 2013. gada 

31. decembrim tika izmaksāti 55 % (316 miljoni EUR), savukārt atlikušos 45 % 

(279 miljoni EUR) ir paredzēts izmaksāt līdz 2016. gada 31. decembrim. 

18. Kopuzņēmums 2013. gadā noslēdza Ceturto daudzpusējo pamatnolīgumu, 

kurš stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī un kurš attiecas uz trīs atlikušajiem 

Kopuzņēmuma darbības gadiem7

CITI JAUTĀJUMI 

.  

Tiesiskais regulējums 

19. Kopuzņēmuma Valde 2013. gada 13. decembrī pēc saskaņošanas ar 

Komisiju pieņēma provizoriskos SESAR kopuzņēmuma finanšu noteikumus 

2014.–2010. gada plānošanas periodam saskaņā ar Komisijas 2013. gada 

30. septembra Deleģēto Regulu (ES) Nr. 1271/2013 par pamata Finanšu regulu 

struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā, un šie noteikumi stājās spēkā 2014. gada 

1. janvārī. 

20. Par SESAR kopuzņēmuma finanšu noteikumiem Komisija sniegs atzinumu 

un pieņems lēmumu, īpaši attiecībā uz tiem izņēmumiem saistībā ar 

finansējumu, kuri bija spēkā iepriekšējā plānošanas periodā. 

                                            
7 Ceturtajā daudzpusējā pamatnolīgumā ir noteikts i) projektu skaita samazinājums 

līdz 250 projektiem, galvenokārt tos apvienojot, lai uzlabotu projektu vadības 
efektivitāti, un ii) naudas līdzekļu piešķiršana 38 miljonu EUR apmērā jaunām 
pamatdarbībām un iniciatīvām, un šo summu lielākoties veido ietaupījumi, kas 
radušies, finansējot pašreizējās pamatdarbības. 
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Iekšējā revīzija un Komisijas Iekšējās revīzijas dienests 

21. Saskaņā Komisijas Iekšējā revīzijas dienesta (IAS) / Iekšējās revīzijas 

struktūrvienības (IAC) koordinēto stratēģisko revīziju plānu 

SESAR kopuzņēmumam 2012.–2014. gadā IAS veica ierobežotu caurskatīšanu 

slēgšanas procedūrai, ko piemēro dotāciju pārvaldības projektiem8, kā arī 

novērtēja riskus saistībā ar informācijas tehnoloģiju (IT), savukārt IAC veica 

iepirkuma un līgumu pārvaldības atbilstības revīziju9

Uzraudzība un ziņošana par pētījumu rezultātiem  

, kā arī caurskatīja 

ABAC sistēmas darbplūsmas apstiprināšanas procesu 2013. gadā. 

22. SESAR kopuzņēmums 2013. gadā turpināja īstenot politiku saistībā ar 

uzraudzību un ziņošanu par pētījumu rezultātiem, proti, 2013. gada 31. maijā tas 

publicēja gada pārskatu par to, kā visos finanšu gados līdz pat 2013. gadam 

SESAR kopuzņēmums īstenojis intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas 

uzraudzību, un 2013. gada 30. oktobrī Valde pieņēma apkopoto jauno zināšanu 

sarakstu un ar to saistīto īpašumtiesību statusu attiecībā uz visiem finanšu 

gadiem līdz 2013. gadam. 

23. Turklāt SESAR kopuzņēmums izplatīja jaunākos pētījumus, attiecīgajām 

ieinteresētajām personām ārtīklā sniedzot plašu informāciju par rezultātiem un ar 

tiem saistītajiem procesiem, kā arī publicētajā 2013. gada darbības pārskatā 

iekļaujot vispārēju kopsavilkumu par 2013. gadā sasniegtajiem rezultātiem. 

                                            
8 Galīgajā ziņojumā, kas datēts ar 2013. gada 21. oktobri, ir norādīts, ka 

nepieciešami pierādījumi par visaptverošu tehnisku caurskatīšanu, kurā būtu 
iekļauti visi pārliecības gūšanas avoti, un ka ir vajadzīga atbilstīga dokumentu 
pārvaldības sistēma. 

 

9 Galīgajā ziņojumā, kas datēts ar 2013. gada 7. augustu, ir norādīts, ka ir jāuzlabo 
norādījumi par pienākumiem, atbildību un pilnvaru robežām un ka ir jāpieņem 
“Rezultātu noteikšanas un uzglabāšanas procedūra”. 
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Interešu konflikti 

24. SESAR kopuzņēmums ir ieviesis īpašus pasākumus, lai novērstu interešu 

konfliktu attiecībā uz tā trim galvenajām ieinteresēto personu grupām: Valdes 

locekļiem, darbiniekiem un ekspertiem. Interešu konflikti tiek pienācīgi 

dokumentēti visaptverošā rakstiskā procedūrā, kuru atjaunināja 2012. gadā. 

Komisijas otrais starpposma novērtējums10

25. Otro starpposma novērtējumu Komisija veica no 2013. gada oktobra līdz 

2014. gada martam un izvērtēja, kā Kopuzņēmums ir ieviesis regulu, kādas ir tā 

darbības metodes, sasniegtie rezultāti un vispārējais finanšu stāvoklis. 

 

26. Ziņojumā ir iekļauti divi svarīgākie ieteikumi: pirmais attiecas uz 

nepieciešamību labāk risināt dalībvalstu vajadzības saistībā ar specifisku 

informāciju un saziņu – tās atšķiras no Kopuzņēmuma dalībnieku tehnoloģiski 

detalizētākām vajadzībām11

Iepriekšējo apsvērumu pēcpārbaude 

; otrs ieteikums mudina vēl vairāk uzlabot 

Kopuzņēmuma izvirzīto gada mērķu sasniegšanas rādītājus (kā norādīts 

Kopuzņēmuma gada darba programmā), kuri palielinājās no aptuveni 60 % 

2010. gadā līdz 82 % 2012. gada beigās. 

27. Ir ieviesti uzlabojumi attiecībā uz ex ante pārbaudēm. 

                                            
10 SESAR kopuzņēmuma otrais starpposma novērtējums (2014. gada jūnijs). 

11 Pamatojoties uz aptauju, ko aizpildījuši dalībvalstu pārstāvji, kuri piedalās Vienotās 
gaisa telpas komitejā, kuru izveidoja, lai atbalstītu Eiropas Komisijas (Mobilitātes un 
transporta ģenerāldirektorāta) pasākumus Eiropas vienotās gaisa telpas 
īstenošanā. 
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Šo ziņojumu 2014. gada 21. oktobra sēdē Luksemburgā pieņēma Revīzijas 

palātas IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Milan Martin CVIKL. 

 

 Revīzijas palātas vārdā – 

 

priekšsēdētājs 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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PIELIKUMS 

SESAR kopuzņēmums (Brisele) 

Kompetence un darbības  

 
Savienības 
kompetence saskaņā 
ar Līgumu 
 
(Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 
187. un 188. pants) 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmums Nr. 1982/2006/EK par 
Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un 
demonstrējumu pasākumiem paredz Kopienas ieguldījumu, lai izveidotu ilgtermiņa valsts un 
privātu partnerību kopīgu tehnoloģiju ierosmju veidā, kuras var īstenot ar kopuzņēmumu 
starpniecību Līguma 187. panta nozīmē.  
 

Padomes Regula (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido SESAR kopuzņēmumu, kurā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1361/2008 (OV L 352, 31.12.2008.). 

Kopuzņēmuma 
kompetence 
 
(Padomes Regula 
(EK) Nr. 219/2007, 
kurā jaunākie grozījumi 
izdarīti ar Padomes 
Regulu (EK) 
Nr. 1361/2008) 

Mērķi 
Kopuzņēmums ir iecerēts, lai modernizētu Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu, 
koordinējot un sakopojot vienuviet visu attiecīgo pētniecību un izstrādi Savienībā. Tas atbild 
par gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) ģenerālplāna īstenošanu un, jo īpaši, veic šādus 
uzdevumus:  
• organizēt un koordinēt SESAR projekta izstrādes fāzes darbības saskaņā ar Eurocontrol 
vadītā projekta definēšanas fāzē sagatavoto ATM ģenerālplānu, vienotā struktūrā apvienojot 
un apsaimniekojot valstu un privātā sektora atvēlēto finansējumu,  
• nodrošināt SESAR izstrādes fāzes darbībām vajadzīgos līdzekļus saskaņā ar 
ATM ģenerālplānu,  
• nodrošināt, lai tajā iesaistītos Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības nozarē ieinteresētās 
puses, konkrēti: aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji; gaisa telpas izmantotāji; 
profesionālā personāla apvienības; lidostas; un ražotāji; kā arī atbilstīgās zinātniskās 
iestādes vai attiecīgā zinātnieku apvienība,  
• organizēt tehnisku pētniecības un izstrādes, apstiprināšanas un izpētes darbu, kas jāveic 
tā pakļautībā, nepieļaujot darbību sadrumstalotību,  
• nodrošināt ar kopīgu, ATM ģenerālplānā attiecīgi apzinātu ražojumu izstrādi saistītu 
darbību uzraudzību un vajadzības gadījumā organizēt īpašus konkursus. 

Pārvaldība 
 

(Padomes Regula 
(EK) Nr. 219/2007, 
kurā jaunākie grozījumi 
izdarīti ar Padomes 
Regulu (EK) 
Nr. 1361/2008) 

Valde 
Valdes pienākumos ietilpst šādi uzdevumi:  

a) pieņemt Padomes apstiprināto ATM ģenerālplānu saskaņā ar regulas 1. panta 
2. punktu un apstiprināt priekšlikumus par tā grozījumiem;  

b) izstrādāt pamatnostādnes un pieņemt SESAR projekta izstrādes fāzes 
īstenošanai vajadzīgus lēmumus, kā arī kontrolēt visa projekta īstenošanu;  

c) apstiprināt regulas 16. panta 1. punktā minēto Kopuzņēmuma darba programmu 
un gada darba programmas, kā arī gada budžetu, arī izstrādāt štatu sarakstu;  

d) atļaut sarunu sākšanu un pieņemt lēmumus par jaunu dalībnieku uzņemšanu, kā 
arī par attiecīgiem nolīgumiem, kas minēti regulas 1. panta 3. punktā;  

e) pārraudzīt ar Kopuzņēmumu noslēgto dalībnieku nolīgumu izpildi;  
f) iecelt izpilddirektoru un atbrīvot viņu no amata, apstiprināt organizācijas struktūru, 

kā arī uzraudzīt izpilddirektora darbu;  
g) pieņemt lēmumus par summām un procedūrām, kā dalībniekiem veikt finanšu 

iemaksas un izvērtēt iemaksas natūrā;  
h) pieņemt Kopuzņēmuma finanšu noteikumus;  
i) apstiprināt gada pārskatus un bilances;  
j) apstiprināt gada pārskatu par SESAR projekta izstrādes fāzes progresu un 

finanšu stāvokli, kā minēts regulas 16. panta 2. punktā;  
k) pieņemt lēmumus par Komisijai iesniedzamiem priekšlikumiem saistībā ar 

Kopuzņēmuma paplašināšanu vai likvidāciju;  
l) izstrādāt procedūras, kā piešķirt piekļuves tiesības Kopuzņēmuma īpašumā 

esošiem materiāliem un nemateriāliem aktīviem, kā arī nodot tādus aktīvus;  
m) noteikt ATM ģenerālplāna īstenošanai vajadzīgo līgumu piešķiršanas noteikumus 

un procedūras, arī īpašas procedūras interešu konfliktu gadījumiem;  
n) pieņemt lēmumus par Komisijas ierosinātiem Statūtu grozījumiem saskaņā ar 

regulas 24. pantu;  
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o) īstenot citas pilnvaras un veikt citas funkcijas, arī dibināt attiecīgas 
palīgstruktūras, kas var būt vajadzīgas SESAR projekta izstrādes fāzē;  

p) izstrādāt mehānismus regulas 8. panta īstenošanai.  
Izpilddirektors 
Izpilddirektors pilda pienākumus pilnīgi neatkarīgi, piešķirto pilnvaru robežās. 
Iekšējā revīzija 
Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienests  
Ārējā revīzija 
Eiropas Revīzijas palāta  
Budžeta izpildes apstiprinātājiestāde  
Eiropas Parlaments, Padome un Kopuzņēmuma Valde 

Kopuzņēmumam 
pieejamie resursi 
2013. gadā  
SESAR kopuzņēmuma 
2013. gada galīgie 
pārskati 

Budžets 
84 141 537 EUR saistībām 
105 486 020 EUR maksājumiem  
Darbinieku skaits 2013. gada 31. decembrī 
2013. gada pamatdarbības budžetā ir paredzēts štatu saraksts ar 39 pagaidu darbiniekiem 
un trīs norīkotiem valstu ekspertiem. Kopā tās ir 42 amata vietas, no kurām 2013. gada 
beigās bija aizpildīta 41 vieta, tāpat kā 2012. gadā:  
- 30 pagaidu darbinieki (ārēja pieņemšana darbā);  
- 6 darbinieki, ko Kopuzņēmuma dalībnieki norīkojuši saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 219/2007 
8. pantu, 
- 3 līgumdarbinieki, 
- 2 norīkotie valstu eksperti. 
Norīkoti šādu pienākumu izpildei: 
pamatdarbībām: 26 
administrācijā un palīgdarbos: 14 
dažādiem uzdevumiem: 1 

Darbības un 
pakalpojumi 
2013. gadā 

Sk. Kopuzņēmuma 2013. gada darbības pārskatu – http://www.sesarju.eu/. 

Avots: SESAR kopuzņēmuma sniegtā informācija. 

 



SESAR Joint Undertaking 

Kopuzņēmumu atbildes 

 

 

Komisijas otrais starpposma novērtējums 
26. 26. punktā ir teikts, ka Komisijas otrajā starpposma novērtējumā ir iekļauti divi galvenie 
ieteikumi. Tādēļ, lai lasītājiem dotu pilnīgu priekšstatu un atspoguļotu visus secinājumus, 
kopuzņēmums SESAR vēlētos piebilst, ka attiecībā uz SESAR iegūtajiem rezultātiem otrajā 
starpposma novērtējumā ir papildu konstatēts, ka "kopuzņēmums SESAR ir sasniedzis lielāko 
daļu vidējā termiņa uzdevumu saskaņā ar SESAR programmas mērķiem. Atsauces periodā 
gada darba programmu izpilde ir uzlabojusies. Kopuzņēmums SESAR veica atbildošus 
pasākumus, lai uzlabotu gada izpildes līmeni; tāpat kopuzņēmumam SESAR tiek ieteikts 
turpināt paaugstināt nosprausto mērķu izpildes līmeni (skatīt Gala ziņojuma 8. nodaļu – 
Secinājumi/III Kopuzņēmuma SESAR iegūtie rezultāti)." 

Turklāt otrajā vidējā termiņa novērtējumā ir secināts, ka "kopumā kopuzņēmums SESAR 
efektīvi veica novērtēšanas periodā (2010.-2012. gads) uzticētos uzdevumus, tādējādi 
sniedzot ieguldījumu SESAR programmas izpildē. Tiek pausts vērtējums, ka kopuzņēmums 
SESAR darbojas saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas nosaka tā vadīšanu. 
Kopuzņēmums SESAR ir sevi pierādījis kā struktūra, kas spēj pielāgoties specifiskām 
vajadzībām." (skatīt Gala ziņojuma 8. nodaļu – Secinājumi/V Vispārējie secinājumi) 
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