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SISSEJUHATUS 

1. Brüsselis asuv ühisettevõte SESAR asutati veebruaris 20071, et hallata projekti SESAR 

(Ühtse Euroopa Taeva lennuliikluse juhtimissüsteemide alased teadusuuringud) tehnoloogia-

alaseid tegevusi. Juunis 20142

2. Projekti SESAR eesmärk on Euroopa lennuliikluse korraldamise moderniseerimine ning 

see on jagatud kolme etappi: 

 muutis nõukogu algset määrust ja pikendas ühisettevõtte 

tegutsemisaega kuni 31. detsembrini 2024. 

• 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; 

• Kaheosaline arendusetapp (1. osa: 2008–2016, rahastatakse programmitöö perioodil 

2008–2013; 2. osa: pikendatud 2024. aastani ja programm 2020 maksimaalse kestusega 

2016–2024), mida juhib ühisettevõte SESAR (vt lisa) ja mille käigus luuakse uued 

tehnoloogilised süsteemid, koostisosad ja käitamisprotseduurid vastavalt Euroopa 

lennuliikluse korraldamise üldkavale; 

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

kasutuselevõtu etapis toimub uue lennuliikluse korraldamise infrastruktuuri laiaulatuslik 

rajamine ja kasutuselevõtmine. 

                                                      

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 määrusega (EÜ) nr 1361/2008 (ELT L 352, 31.12.2008, lk 12).  

2 Nõukogu 16. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 721/2014, millega muudetakse määrust (EÜ) 
nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi 
(SESAR) väljaarendamiseks seoses ühisettevõtte tegevusaja pikendamisega aastani 2024 
(ELT L 192, 1.7.2014, lk 1). 
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3. Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020”3

4. 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 aeronavigatsioonitööstuse avaliku ja 

erasektori ettevõtet ühisettevõtte liikmeteks. Nende seas on lennukitootjaid, lennuvälja- ja 

kosmoseseadmete tootjaid, aeronavigatsiooniteenuste pakkujaid ja lennujaamu. 

 raames tegi 

nõukogu ühisettevõttele ülesandeks jätkata ühtse Euroopa taeva kontekstis lennuliikluse 

korraldamise ja eriti kooskõlastatud lähenemisviisiga seotud teadusuuringuid ja 

innovatsiooni, et saavutada püstitatud tulemuseesmärgid. 2015. aasta teises pooles 

käivitatakse „Horisont 2020” raames programm SESAR II, mis kannab nimetust SESAR 2020. 

5. Programmi SESAR I 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, üleeuroopaliste transpordivõrkude programmist ja SESAR 2020 jaoks 

programmist „Horisont 2020”. Ligikaudu 90 % Eurocontroli ja teiste sidusrühmade osalusest 

tuleb mitterahaliste osamaksetena. 

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: 

                                                      

3 Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” on perioodi 2014–2020 
teadusuuringute ja innovatsiooni programm ja see koondab kokku kõik ELi olemasolevad 
teadusuuringutele ja innovatsioonile eraldatud vahendid. Programm võeti vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrusega (EL) nr 1291/2013, millega luuakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104). 
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a) ühisettevõte SESAR raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest4ja 

eelarve täitmise aruannetest5

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. 

 31. detsembril 2014. aastal lõppenud eelarveaasta kohta; ning 

Juhtkonna kohustused 

8. Vastavalt komisjoni määruse (EÜ, Euratom) nr 1271/20136

(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

 artiklitele 39 ja 50 vastutab juhtkond 

ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest ning aastaaruande 

aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest: 

7

(b) alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks ning usaldusväärse finantsjuhtimise 

põhimõtte järgimiseks on juhtkond kohustatud kavandama, rakendama ja käigus hoidma 

mõjusat ja tõhusat sisekontrollisüsteemi, mis hõlmab piisavat järelevalvet ja asjakohaseid 

 

põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete valimist ja rakendamist ning 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 Need sisaldavad bilanssi ja kasumiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara muutuste 
aruannet, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. 

5 Need koosnevad eelarve täitmise aruannetest, eelarvepõhimõtete kokkuvõttest ning muudest 
selgitavatest lisadest. 

6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42. 

7 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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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 nõukogule8

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. 

11. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal annab piisava ja asjakohase aluse 

kinnitava avalduse esitamiseks.  

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

12. Kontrollikoja hinnangul kajastab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes 

aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning 

ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantsmääruse 

sätetele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele. 

                                                      

8 Määruse (EL) nr 1271/2013 artikkel 107. 
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Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 

kohta 

13. Kontrollikoja hinnangul on 2014. 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 

2014. aasta eelarve täitmine 

15. 2014. aasta algne eelarve sisaldas 12,4 miljoni euro väärtuses kulukohustuste 

assigneeringuid ning 13,1 miljoni euro väärtuses maksete assigneeringuid; lõplikus eelarves 

olid vastavad summad 116,4 miljonit eurot ja 121,9 miljonit eurot.  

16. Kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär oli 99,4 % (2013. aastal 99,6 %). 

Kulukohustuste kasutusmäär oli 79,8 % (2013. aastal 94,4 %), mis kajastab liikmete iga-

aastaste väljamaksetaotluste maksmise edasilükkamist 2014. aasta lõpust 2015. aasta 

algusesse.  

Mitmepoolne raamleping 

17. 2013. aasta 31. detsembri seisuga koosnes ühisettevõtte SESAR arendusetapp 16 liikme 

(sh Eurocontrol) tehtavast tööst; selle tegevusega olid seotud enam kui 100 era- ja avaliku 

sektori asutust ning allhankijat. Neljanda mitmepoolse raamlepingu 369st SESARi programmi 

projektist oli rakendamisel või lõpetatud 348 (94 %).  

18. Neljanda mitmepoolse raamlepingu (alates 1. jaanuarist 2014) alusel ülejäänud 15 

liikmele Euroopa Liidu ja Eurocontroli poolt makstavast kaasrahastamise summast 

(595 miljonit eurot) oli 2014. aasta 31. detsembri seisuga kulukohustustega kaetud 100 % 

ning välja makstud 66 % (369 miljonit eurot); ülejäänud 34 % (187 miljonit eurot) tuleb välja 

maksta 31. detsembriks 2017. 
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MUUD ASJAOLUD 

Õigusraamistik  

19. Ühisettevõtte haldusnõukogu võttis programmitöö perioodi 2014–2020 ühisettevõtte 

finantseeskirjad vastu 25. juunil 20159

Siseauditi funktsioon ja komisjoni siseauditi talitus 

. 

20. Ühisettevõtte siseauditi üksus auditeeris inimressursse/värbamist ja ABAC Workflow-

mooduli kasutusõiguste valideerimist ning osutas muid nõustamis- ja kindlustandvaid 

teenuseid.  

21. Siseauditi talitus auditeerist riskijuhtimist ja tegi seejärel riskihindamise. Auditi tulemusel 

esitati kolm soovitust10

VARASEMATE TÄHELEPANEKUTE PÕHJAL VÕETUD MEETMED 

, mis ka vastu võeti. Tegevuskava on rakendamisel. 

Teadusuuringute tulemuste alane järelevalve ja aruandlus 

22. Projektide teadusalaste tulemuste alaseks järelevalveks ja aruandluseks11 on 

ühisettevõttel oma süsteem ja vahendid, mida kasutatakse andmete kogumiseks ning SESARi 

liikmete ja partnerite loodud tegevusalaste ja tehnoloogiliste uuendustega saadud tulemuste 

levitamiseks12. Tulemused esitatakse ühisettevõtte veebisaidil13

                                                      

9 Ühisettevõtte haldusnõukogu võttis finantseeskirjad vastu pärast seda, kui komisjon oli 4. juunil 
2015 vastu võtnud rakendusotsuse, millega lubatakse ühisettevõtte finantseeskirjades teha 
erandeid seoses komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208, mis jõustusid 1. jaanuaril 2014. 

, iga-aastates 

valideerimisprojektide ülevaadetes ja aasta tegevusaruannetes. 

10 Nimetatud kolm soovitust olid: i) ülesehitus (riskide seostamine eesmärkidega), ii) tõhus 
toimimine, ja iii) juhtimise kontroll ja järelevalve. 

11 Kontrollikoja 2013. aasta aruande punkt 21 (ELT C 452, 16.12.2014, lk 58).  

12 SESARi teadusuuringute ja innovatsiooniprojektide tulemusi nimetatakse SESARi lahendusteks. 
Lahendused on SESARi liikmeste ja partnerite loodud tegevuslikud ja tehnoloogilised 
uuendused. Lahenduste eesmärk on aidata ajakohastada Euroopa ja ülemaailmse lennuliikluse 
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23. 5. detsembril 2014 asutas komisjon SESARi kasutuselevõtu asutuse14

24. Ühisettevõte koostab parajasti põhjalikku aruannet lõpetatud projektide sotsiaalse ja 

majandusliku kasu kohta; samuti kogutakse teavet kõikide SESARi liikmete poolt 

programmile antud panuse kohta. Aruanne peaks kättesaadav olema 2015. aasta teises 

pooles. 

, tagamaks, et uusi 

tehnoloogiad ning ühisettevõtte SESARi teadusuuringute ja arendusetappides juba testitud 

ja valideeritud lahendused lülitatakse igapäevasesse tegevusse. SESARi kasutuselevõtu 

asutus vastutab lahenduste rakendamise alase aruandluse ja järelevalve eest. 

Huvide konfliktid 

25. Komisjonil koostab parajasti ühisettevõtete ühtset vormi. Seniks kasutatakse SESARi oma 

menetlust. 

Komisjoni teine vahehindamine 

26. Komisjoni teise vahehindamise15 tulemusel arutas juhatus oktoobris ja detsembris 

201416 konkreetseid meetmeid17

 

 kahe esitatud soovituse elluviimiseks. Nimetatud 

meetmeid viiakse praegu ellu ja nende elluviimist kontrollitakse. 

                                                                                                                                                                      
korraldamise süsteemi, et näidata nendega lennuliikluse korraldamise valdkonnas saadavat 
selget ärialast kasu, kui neid mõjusalt rakendatakse. 

13 http://www.sesarju.eu/solutions  

14 SESARi kasutuselevõtu asutus on üksus, mis Euroopa Komisjoni järelevalvel sünkroniseerib ja 
koordineerib Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi uuendamist. SESARi kasutuselevõtu asutus 
luuakse Euroopa Komisjoniga sõlmitava partnerluse raamlepinguga ning on sellest tulenevalt 
ühisettevõttest SESAR eraldi seisev üksus. Ühisettevõte SESAR ja SESARi kasutuselevõtu asutus 
on vormiliselt ühtse Euroopa taeva algatuse projekti SESARi kaks sammast. 

15 Kontrollikoja 2013. aasta aastaaruande punkt 26 (ELT C 452, 16.12.2014, lk 58).  

16 Eelkõige uus kommunikatsioonistrateegia ja programmi lõpetamise juhtimiskava. 

17 Programmi lõpetamise juhtimiskava koostamise ja jooksva haldamise osas lepiti kokku 
ajavahemikul oktoober 2014 kuni märts 2015 toimunud kolmel programmi lõpetamise 
töörühma kohtumisel ja kolmel programmi lõpetamise koosolekul. 

http://www.sesarju.eu/solutions�
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IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Milan Martin CVIKL, võttis käesoleva aruande 

vastu 6. oktoobri 2015. aasta koosolekul Luxembourgis. 

 Kontrollikoja nimel 

 

 

 president 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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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). 
Nõukogu 16. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 721/2014, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 219/2007 ühisettevõtte loomise kohta 
Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) 
väljaarendamiseks seoses ühisettevõtte tegevusaja pikendamisega 
aastani 2024 

Ühisettevõtte 
pädevus  
(nõukogu määrus 
(EÜ) nr 219/2007, 
mida on muudetud 
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 

Haldusnõukogu 
Haldusnõukogu ülesanded:  

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



2 

 
AEI059802ET04-15PP-CH144-15APCFIN-RAS-SESAR-TR.docx 6.10.2015 

(EÜ) nr 1361/2008) 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;  

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. 
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2014. aastal 
ühisettevõtte 
käsutusse antud 
ressursid  

Ühisettevõtte SESAR 
2014. aasta lõplik 
raamatupidamise 
aastaaruanne 

Eelarve 
kulukohustused: 13 119 600 eurot 
maksed: 121 942 760 eurot  
Töötajate arv seisuga 31. detsember 2014 
2014. aasta tegevuseelarve ametikohtade loetelu sisaldab 39 ajutise 
töötaja ning kolme lähetatud riikliku eksperdi ametikohta. Kokku 
42 ametikohta, millest 2014. aasta lõpu seisuga oli täidetud 37:  
– 31 ajutist töötajat, kes värvati asutuseväliselt,  
– 1 vastavalt määruse (EÜ) nr 219/2007 artiklile 8 ühisettevõtte 

SESAR liikmete poolt lähetatud töötaja,  
– 3 lepingulist töötajat,  
– 2 lähetatud riiklikku eksperti.  
Töötajate jaotus vastavalt ülesannetele  
Põhitegevus: 20 
Haldus- ja tugiülesanded: 16 
Mitmesugused ülesanded: 1 

2014. aasta tegevus 
ja osutatud 
teenused 

Vt ühisettevõtte 2014. aasta tegevusaruanne aadressil 
http://www.sesarju.eu/. 

Allikas: ühisettevõtte SESAR edastatud teave. 

 
 



SESAR Joint Undertaking  

 

SESAR replies ET 

 
Ühisettevõte on kontrollikoja aruande teadmiseks võtnud. 
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