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INTRODUZZJONI 

1. L-Impriża Konġunta SESAR (SJU), li tinsab fi Brussell, twaqqfet fi Frar 20071 sabiex tmexxi 

l-komponent teknoloġiku tal-proġett SESAR (il-proġett għar-Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-

Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew), u bdiet taħdem b'mod awtonomu fl-

10 ta’ Awwissu 2007. F'Ġunju 20142

2. Il-proġett SESAR għandu l-għan li jimmodernizza l-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) fl-

Ewropa u huwa maqsum fi tliet fażijiet: 

, il-Kunsill emenda r-Regolament oriġinali u estenda t-tul 

ta' ħajja tal-Impriża Konġunta għall-perjodu sal-31 ta' Diċembru 2024. 

• “Fażi ta’ definizzjoni” (2004-2007) mmexxija mill-Organizzazzjoni Ewropea għas-Sigurtà 

tan-Navigazzjoni bl-Ajru (Eurocontrol), b’kofinanzjament mill-baġit tal-Unjoni Ewropea 

permezz tal-programm tan-Netwerks Trans-Ewropej – Trasport. L-eżitu kien il-Pjan 

Regolatorju Ewropew tal-ATM, li jiddefinixxi l-kontenut u jiddeskrivi l-iżvilupp u t-

twaqqif tal-ġenerazzjoni li jmiss tas-sistemi tal-ATM. 

• "Fażi ta' żvilupp" fuq żewġ termini (terminu 1: 2008-2016 iffinanzjat mill-perjodu ta' 

programmazzjoni 2008-2013; terminu 2: estiż sal-2024 u b'tul ta' żmien massimu mill-

2016 sal-2024 għall-programm 2020) mmaniġġjata mill-SJU u li twassal għall-produzzjoni 

ta’ sistemi teknoloġiċi, komponenti u proċeduri operazzjonali ġodda kif definiti fil-Pjan 

Regolatorju Ewropew tal-ATM. 

• “Fażi ta’ twaqqif” (2014-2024) li għandha titmexxa mill-industrija u mill-partijiet 

interessati, għall-produzzjoni u l-implimentazzjoni fuq skala kbira tal-infrastruttura l-

ġdida tal-ATM. 

                                                      

1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007 tas-27 ta’ Frar 2007 dwar l-istabbiliment ta' Impriża 
Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta' ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-
ajru (SESAR) (ĠU L 64, 2.3.2007, p. 1), emendat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1361/2008 
(ĠU L 352, 31.12.2008, p. 12).  

2 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 721/2014 tas-16 ta' Ġunju 2014 li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 219/2007 dwar l-istabbiliment ta' Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta' 
ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR) fir-rigward tal-estensjoni tal-
Impriża Konġunta sal-2024 (ĠU L 192, 1.7.2014, p. 1). 
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3. Taħt il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, Orizzont 20203

4. L-SJU tfasslet bħala sħubija pubblika-privata. Il-membri fundaturi huma l-Unjoni Ewropea 

rrappreżentata mill-Kummissjoni, u l-Eurocontrol, irrappreżentata mill-Aġenzija tagħha. 

Wara sejħa għal espressjonijiet ta’ interess, 15-il intrapriża pubblika u privata mill-industrija 

tan-navigazzjoni bl-ajru saru membri tal-Impriża Konġunta. Dawn jinkludu manifatturi ta' 

inġenji tal-ajru, manifatturi ta' tagħmir tal-art u tal-ajru, fornituri ta' servizzi ta' navigazzjoni 

bl-ajru u awtoritajiet tal-ajruporti. 

, il-Kunsill inkariga 

lill-SJU biex tkompli bir-riċerka u l-innovazzjoni relatati mal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u 

b'mod partikolari mal-approċċ koordinat, fil-kuntest tal-Ajru Uniku Ewropew, sabiex 

jintlaħqu l-miri ta' prestazzjoni definiti. Il-Programm SESAR II taħt Orizzont 2020 se jitnieda 

fit-tieni nofs tal-2015 u se jissejjaħ SESAR 2020. 

5. Il-baġit għall-fażi ta’ żvilupp tal-Programm SESAR I huwa ta’ EUR 2 100 miljun, li għandu 

jiġi pprovdut f’partijiet ugwali mill-UE, mill-Eurocontrol u mis-sħab pubbliċi u privati 

parteċipanti. Il-kontribuzzjoni tal-UE hija ffinanzjata mis-Seba’ Programm Kwadru għar-

Riċerka, u mill-programm tan-Netwerks Trans-Ewropej – Trasport, u, għal SESAR 2020, mill-

programm Orizzont 2020. Madwar 90 % tal-finanzjament mill-Eurocontrol u mill-partijiet 

interessati l-oħra huwa fl-għamla ta’ kontributi mhux finanzjarji. 

INFORMAZZJONI LI TAPPOĠĠA D-DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI 

6. L-approċċ tal-awditjar meħud mill-Qorti jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar 

tat-tranżazzjonijiet fil-livell tal-Impriża Konġunta u valutazzjoni tal-kontrolli ewlenin tas-

sistemi ta' superviżjoni u kontroll. Dan huwa ssupplimentat b'evidenza pprovduta mix-xogħol 

ta' awdituri oħrajn (fejn rilevanti) u analiżi tar-rappreżentazzjonijiet tal-maniġment.  

                                                      

3 Il-Programm qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, Orizzont 2020, adottat bir-Regolament (UE) 
Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
Orizzont 2020 — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-
Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104), huwa l-programm għar-riċerka u l-
innovazzjoni għall-2014-2020 u jiġbor flimkien il-finanzjament eżistenti kollu tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-UE. 
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DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI  

7. Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

(TFUE), il-Qorti awditjat: 

(a) il-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta SESAR, li jinkludu r-rapporti finanzjarji4 u r-rapporti 

dwar l-implimentazzjoni tal-baġit5

(b) il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet. 

 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2014, u 

Ir-responsabbiltà tal-maniġment 

8. Skont l-Artikoli 39 u 50 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/20136

(a) Ir-responsabbiltajiet tal-maniġment fir-rigward tal-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta 

jinkludu t-tfassil, l-implimentazzjoni u ż-żamma ta’ sistema ta’ kontroll intern rilevanti għat-

tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta ta’ rapporti finanzjarji li jkunu ħielsa minn kwalunkwe 

dikjarazzjoni skorretta materjali, sew jekk minħabba frodi u sew jekk minħabba xi żball, l-għażla 

u l-applikazzjoni ta’ politiki kontabilistiċi xierqa fuq il-bażi tar-regoli kontabilistiċi adottati mill-

uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni

, il-

maniġment huwa responsabbli mit-tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta tal-kontijiet annwali tal-Impriża 

Konġunta u mil-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. 

7

                                                      

4 Dawn jinkludu l-karta tal-bilanċ u r-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, it-tabella tal-flussi tal-
flus, ir-rapport tat-tibdil fl-assi netti, sommarju tal-politiki kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra ta' 
spjegazzjoni. 

, u t-tħejjija ta’ stimi kontabilistiċi li jkunu raġonevoli fiċ-

ċirkustanzi. Id-Direttur japprova l-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta wara li l-uffiċjal tal-

kontabbiltà tagħha jkun ħejjiehom fuq il-bażi tal-informazzjoni kollha disponibbli u jkun 

stabbilixxa nota biex takkumpanja l-kontijiet li fiha huwa jiddikjara, fost l-oħrajn, li għandu 

5 Dawn jinkludu r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit, sommarju tal-prinċipji baġitarji u 
noti oħra ta’ spjegazzjoni. 

6 ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42. 

7 Ir-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni huma dderivati mill-
Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà għas-Settur Pubbliku (IPSAS) maħruġa mill-
Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti jew, fejn rilevanti, l-Istandards Internazzjonali tal-
Kontabbiltà (IAS)/l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) maħruġa mill-Bord 
dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà. 
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aċċertament raġonevoli li dawn jippreżentaw stampa vera u ġusta tal-pożizzjoni finanzjarja tal-

Impriża Konġunta fl-aspetti materjali kollha. 

(b) Ir-responsabbiltajiet tal-maniġment fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' 

bażi u l-konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba jikkonsistu fit-tfassil, l-

implimentazzjoni u ż-żamma ta' sistema ta' kontroll intern effettiva u effiċjenti li tinkludi 

superviżjoni adegwata u miżuri xierqa għall-prevenzjoni ta' irregolaritajiet u frodi u, jekk 

meħtieġ, proċedimenti legali għall-irkupru ta' fondi mħallsa jew użati ħażin. 

Ir-responsabbiltà tal-awditur  

9. Ir-responsabbiltà tal-Qorti hija li, fuq il-bażi tal-awditu tagħha, tipprovdi lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill8

10. L-awditu jinvolvi t-twettiq ta' proċeduri biex tinkiseb evidenza għall-awditjar dwar l-ammonti u d-

divulgazzjonijiet fil-kontijiet u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi. Il-proċeduri 

magħżula jiddependu fuq il-ġudizzju tal-awditur, li huwa bbażat fuq valutazzjoni tar-riskji ta' 

dikjarazzjoni skorretta materjali tal-kontijiet u ta' nuqqas ta' konformità materjali mit-tranżazzjonijiet 

ta' bażi mar-rekwiżiti fil-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, sew jekk minħabba frodi u sew jekk 

minħabba xi żball. Meta jivvaluta dawn ir-riskji, l-awditur iqis kwalunkwe kontroll intern rilevanti 

għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta tal-kontijiet, kif ukoll is-sistemi ta' superviżjoni u kontroll li jkunu 

implimentati biex jiġu żgurati l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, u jfassal proċeduri 

tal-awditjar li jkunu xierqa skont iċ-ċirkustanzi. L-awditu jinvolvi wkoll l-evalwazzjoni tal-adegwatezza 

tal-politiki kontabilistiċi, ir-raġonevolezza tal-istimi kontabilistiċi u l-preżentazzjoni kumplessiva tal-

kontijiet. 

 b'dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali u dwar il-legalità u 

r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi. Il-Qorti tmexxi l-awditu tagħha skont l-Istandards 

Internazzjonali tal-Awditjar u l-Kodiċijiet tal-Etika tal-IFAC u l-Istandards Internazzjonali tal-

Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-INTOSAI. Dawn l-istandards jeżiġu li l-Qorti tippjana u twettaq 

l-awditu biex tikseb aċċertament raġonevoli dwar jekk il-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta 

jkunux ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali u dwar jekk it-tranżazzjonijiet li 

fuqhom huma bbażati jkunux legali u regolari. 

11. Il-Qorti tqis li l-evidenza għall-awditjar miksuba hija suffiċjenti u xierqa biex tipprovdi bażi għad-

dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni tagħha.  

                                                      

8 L-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) Nru 1271/2013. 
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Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

12. Fl-opinjoni tal-Qorti, il-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta jippreżentaw b'mod ġust, fl-aspetti 

materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tagħha fil-31 ta' Diċembru 2014 u r-riżultati tal-

operazzjonijiet tagħha u l-flussi tal-flus tagħha għas-sena li ntemmet dakinhar, skont id-

dispożizzjonijiet tar-regoli finanzjarji tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-

kontabbiltà tal-Kummissjoni. 

Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

13. Fl-opinjoni tal-Qorti, it-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet annwali għas-sena li 

ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2014 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha. 

14. Il-kummenti li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjonijiet tal-Qorti. 

KUMMENTI DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA U FINANZJARJA 

Implimentazzjoni tal-baġit 2014 

15. Il-baġits inizjali u finali għall-2014 kien jinkludi approprjazzjonijiet ta' impenn ta' 

EUR 12,4 miljun u EUR 13,1 miljun u approprjazzjonijiet ta’ pagament ta' EUR 116,4 miljun u 

EUR 121,9 miljun rispettivament.  

16. Ir-rata ta' utilizzazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta’ impenn kienet ta’ 99,4 % (99,6 % fl-

2013). Ir-rata ta' utilizzazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta' pagament kienet ta' 79,8 % 

(94,4 % fl-2013), li tirrifletti d-differiment, mill-aħħar xhur tal-2014 għall-bidu tal-2015, tal-

pagament ta' 3 minn 15-il klejm għall-ispejjeż annwali tal-membri.  

Ftehim Qafas Multilaterali (MFA) 

17. Fil-31 ta’ Diċembru 2014, il-fażi ta’ żvilupp tal-SJU kienet tikkonsisti f’ħidma ta' proġetti 

minn 16-il membru (inkluża l-Eurocontrol) fuq attivitajiet tal-programm li kienu jinvolvu aktar 

minn 100 entità u sottokuntrattur privati u pubbli ċi. Mit-369 proġett tal-programm SESAR 

taħt ir-raba' emenda għall-MFA, 348 (94 %) kienu qed jiġu implimentati jew kienu ġew 

ikkompletati.  
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18. Mill-EUR 556 miljun f'kontribuzzjonijiet ta' kofinanzjament li kellhom jit ħallsu mill-Unjoni 

Ewropea u mill-Eurocontrol lill-15-il membru l-ieħor taħt ir-raba' emenda għall-MFA (mill-

1 ta' Jannar 2014 'l hawn), 100 % kienu ġew impenjati u 66 % (EUR 369 miljun) kienu tħallsu 

sal-31 ta' Diċembru 2014, filwaqt li l-34 % li jifdal (EUR 187 miljun) huma mistennija li 

jitħallsu sal-31 ta' Diċembru 2017. 

KWISTJONIJIET OĦRA 

Qafas legali 

19. Ir-regoli Finanzjarji tal-SJU għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 ġew adottati fil-

25 ta' Ġunju 2015 mill-Bord Amministrattiv9

Uffiċċju tal-awditjar intern u s-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni 

. 

20. Il-Kapaċità tal-Awditjar Intern (IAC) tal-SJU wettqet awditi tar-riżorsi umani / reklutaġġ u 

dwar il-validazzjoni tal-awtorizzazzjonijiet tal-Fluss tal-Ħidma ta' ABAC u wettqet servizzi 

oħra ta' aċċertament u ta' konsulenza.  

21. L-IAS wettqet awditu tal-ġestjoni tar-riskju li kien segwit minn valutazzjoni tar-riskju. 

B'riżultat tal-awditu, saru tliet rakkomandazzjonijiet10

                                                      

9 L-adozzjoni mill-Bord Amministrattiv tal-SJU segwiet l-adozzjoni, fl-4 ta' Ġunju 2015, mill-
Kummissjoni ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza derogi fir-rigward 
tar-Regoli Finanzjarji tal-SJU mir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 
tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta’ qafas għall-korpi msemmija fl-
Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 
b'effett mill-1 ta' Jannar 2014. 

 u dawn ġew aċċettati. Qed jiġi 

implimentat pjan ta' azzjoni. 

10 It-tliet rakkomandazzjonijiet kienu (i) it-tfassil (issir rabta bejn ir-riskji u l-objettivi), (ii) l-operat 
effiċjenti u, (iii) is-sorveljanza u r-rappurtar tal-maniġment. 
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SEGWITU GĦALL-OSSERVAZZJONIJIET PREĊEDENTI 

Monitoraġġ u rappurtar tar-riżultati ta' riċerka tal-proġetti 

22. Fir-rigward tal-monitoraġġ u r-rappurtar tar-riżultati ta' riċerka tal-proġetti11, l-SJU tuża s-

sistema u l-għodod proprji tagħha biex tiġbor id-data u xxerred ir-riżultati tat-titjib 

operazzjonali u teknoloġiku żviluppat mill-membri u s-sħab ta' SESAR12. Ir-riżultati huma 

rrappurtati fuq is-sit web tagħha13

23. Fil-5 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni waqqfet il-Maniġer tal-Implimentazzjoni ta' 

SESAR (SDM)

, fir-rapporti annwali "SESAR Release" u r-rapporti annwali 

tal-attività. 

14

24. L-Impriża Konġunta bħalissa qed tħejji rapport komprensiv dwar il-benefiċċji soċjali u 

ekonomiċi tal-proġetti kkompletati, kif ukoll informazzjoni dwar il-kontribuzzjoni tal-membri 

kollha ta' SESAR għall-programm. Dan ir-rapport huwa mistenni li jkun disponibbli fit-tieni 

nofs tal-2015. 

, biex jiġi żgurat li t-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet il-ġodda li diġà ġew ittestjati u 

vvalidati permezz tal-fażijiet ta' riċerka u ta'żvilupp tal-Impriża Konġunta SESAR jiġu 

implimentati fl-operazzjonijiet ta’ kuljum. L-SDM huwa responsabbli mir-rappurtar u l-

monitoraġġ dwar l-implimentazzjoni tas-soluzzjonijiet. 

                                                      

11 Il-paragrafu 22 tar-Rapport Annwali 2013 tal-Qorti (ĠU C 452, 16.12.2014, p. 58).  

12 Ir-riżultati tal-proġetti ta' riċerka u innovazzjoni ta' SESAR jissejħu "SESAR Solutions". "Solutions" 
huma titjib operazzjonali u teknoloġiku żviluppat mill-membri u s-sħab ta' SESAR. Dawn 
għandhom l-għan li jikkontribwixxu għall-modernizzazzjoni tas-sistema Ewropea u globali tal-
ATM, bil-għan li, ladarba jiġu implimentati b'mod effettiv, jiddimostraw benefiċċji kummerċjali 
ċari għas-settur tal-ATM. 

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

14 Il-Maniġer tal-Implimentazzjoni ta' SESAR huwa l-entità li jissinkronizza u jikkoordina l-
modernizzazzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni tat-traffiku tal-ajru Ewropew taħt is-sorveljanza tal-
Kummissjoni Ewropea. L-SDM huwa mwaqqaf taħt il-Ftehim Qafas ta’ sħubija mal-KE u b'hekk 
huwa entità separata mill-Impriża Konġunta SESAR. L-Impriża Konġunta SESAR (SJU) u l-Maniġer 
tal-Implimentazzjoni ta' SESAR (SDM) huma formalment żewġ pilastri tal-istess proġett SESAR 
taħt l-inizjattiva tal-Ajru Uniku Ewropew. 

http://www.sesarju.eu/solutions�
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Kunflitti ta' interess 

25. Il-Kummissjoni qed tiżviluppa mudell komuni għall-Impriżi Konġunti. Sadanittant, il-

proċedura tas-SESAR tibqa’ fis-seħħ. 

It-Tieni Evalwazzjoni Interim mill-Kummissjoni 

26. B'riżultat tat-Tieni Evalwazzjoni Interim mill-Kummissjoni15, azzjonijiet speċifiċi16 li 

jindirizzaw iż-żewġ rakkomandazzjonijiet ġew diskussi u adottati mill-Bord Amministrattiv 

f’Ottubru u Diċembru 201417

 

. Dawn l-azzjonijiet għadhom għaddejjin u qed isir segwitu tal-

istatus ta’ implimentazzjoni tagħhom. 

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Milan Martin CVIKL, Membru tal-

Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tas-6 ta' Ottubru 2015. 

 Għall-Qorti tal-Awdituri 

 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 President 

 

                                                      

15 Il-paragrafu 26 tar-Rapport 2013 tal-Qorti (ĠU C 452, 16.12.2014, p. 58).  

16 B’mod partikolari Strateġija ġdida ta' Komunikazzjoni u Pjan ta' Ġestjoni għall-Għeluq tal-
Programm (Pjan PCM). 

17 It-tħejjija u l-ġestjoni kontinwa tal-pjan PCM ġew maqbula matul it-tliet laqgħat tal-Grupp għall-
Għeluq tal-Programm u tliet laqgħat dwar l-Għeluq tal-Programm li saru bejn Ottubru 2014 u 
Marzu 2015. 
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Anness 

L-Impriża Konġunta SESAR (Brussell) 

Kompetenzi u attivitajiet 

Oqsma ta’ 
kompetenza tal-
Unjoni li 
jidderivaw mit-
Trattat 
(l-Artikoli 187 u 
188 tat-Trattat 
dwar il-
Funzjonament 
tal-Unjoni 
Ewropea) 

Id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' Programm Kwadru tipprevedi 
kontribut tal-Komunità għall-istabbiliment ta' sħubiji pubbliċi-privati fit-
tul f'forma ta' Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti li jistgħu jkunu implimentati 
permezz ta' Impriżi Komuni (Konġunti) skont it-tifsira tal-Artikolu 187 tat-
Trattat.  
Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007 li jistabbilixxi l-Impriża 
Konġunta SESAR, kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1361/2008 
(ĠU L 352, 31.12.2008) 
Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 721/2014 tas-16 ta' Ġunju 2014 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 219/2007 dwar l-istabbiliment ta' 
Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta' ġenerazzjoni 
ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR) fir-rigward tal-estensjoni 
tal-Impriża Konġunta sal-2024. 

Kompetenzi tal-
Impriża 
Konġunta 
(Ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) 
Nru 219/2007, kif 
l-aħħar emendat 
bir-Regolament 
(KE) 
Nru 1361/2008) 

Objettivi 
L-għan tal-Impriża Konġunta huwa li tiżgura l-modernizzazzjoni tas-
sistema Ewropea ta' ġestjoni tat-traffiku tal-ajru billi tikkoordina u 
tikkonċentra l-isforzi rilevanti kollha ta’ riċerka u żvilupp fl-Unjoni. Hi 
għandha tkun responsabbli mill-eżekuzzjoni tal-Pjan Regolatorju tal-ATM 
u, b'mod partikolari mit-twettiq tal-kompiti li ġejjin:  
• torganizza u tikkoordina l-attivitajiet tal-fażi ta’ żvilupp tal-proġett 
SESAR skont il-Pjan Regolatorju tal-ATM, li rriżultaw mill-fażi ta’ 
definizzjoni tal-proġett immexxi mill-Eurocontrol, billi tikkombina u 
tamministra taħt struttura unika l-finanzjament tas-settur pubbliku u ta’ 
dak privat;  
• tiżgura l-finanzjament meħtieġ għall-attivitajiet tal-fażi ta’ żvilupp tal-
proġett SESAR skont il-Pjan Regolatorju tal-ATM;  
• tiżgura l-involviment tal-partijiet interessati fis-settur tal-ġestjoni tat-
traffiku tal-ajru fl-Ewropa, b'mod partikolari l-fornituri ta' servizzi ta' 
navigazzjoni bl-ajru, l-utenti tal-ispazji tal-ajru, l-assoċjazzjonijiet 
professjonali tal-persunal, l-ajruporti u l-industrija tal-manifattura, kif 
ukoll l-istituzzjonijiet xjentifiċi rilevanti jew il-komunità xjentifika rilevanti;  
• torganizza l-ħidma teknika ta’ riċerka u żvilupp, ta’ validazzjoni u studju, 
li għandha titwettaq taħt l-awtorità tagħha waqt li tiġi evitata l-
frammentazzjoni ta’ tali attivitajiet;  
• tiżgura s-superviżjoni ta’ attivitajiet relatati mal-iżvilupp ta’ prodotti 
komuni debitament identifikati fil-Pjan Regolatorju tal-ATM u, jekk ikun 
meħtieġ, l-organizzazzjoni ta’ sejħiet speċifiċi għall-offerti. 

Governanza 
(Ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) 
Nru 219/2007, kif 

Bord Amministrattiv 
Il-Bord Amministrattiv għandu r-responsabbiltajiet li ġejjin:  

(a) jadotta l-Pjan Regolatorju tal-ATM approvat mill-Kunsill kif 
imsemmi fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament u japprova kwalunkwe 



2 

AEI059802MT04-15PP-CH144-15APCFIN-RAS-SESAR-TR.docx 6.10.2015 

l-aħħar emendat 
bir-Regolament 
(KE) 
Nru 1361/2008) 

proposta għall-modifika tiegħu;  
(b) jagħti linji gwida u jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa għall-

implimentazzjoni tal-fażi ta' żvilupp tal-proġett SESAR, u jeżerċita 
kontroll ġenerali fuq l-implimentazzjoni tiegħu;  

(c) japprova l-programm ta' ħidma u l-programmi annwali ta' ħidma 
tal-Impriża Konġunta msemmijin fl-Artikolu 16(1), kif ukoll il-baġit 
annwali, inkluż il-pjan ta’ stabbiliment tal-persunal (tabella tal-
persunal);  

(d) jawtorizza n-negozjati u jiddeċiedi dwar l-adeżjoni ta' membri 
ġodda u dwar il-ftehimiet relatati kif imsemmija fl-Artikolu 1(3);  

(e) jissorvelja l-eżekuzzjoni tal-ftehimiet bejn il-membri u l-Impriża 
Konġunta;  

(f) jaħtar u jneħħi lid-Direttur Eżekuttiv u japprova l-iskema tal-
organizzazzjoni u jissorvelja l-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv;  

(g) jiddeċiedi dwar l-ammonti u l-proċeduri għall-pagament tal-
kontributi finanzjarji tal-membri u l-evalwazzjoni tal-kontributi 
mhux finanzjarji;  

(h) jadotta r-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta;  
(i) japprova l-kontijiet u l-karta tal-bilanċ annwali;  
(j) jadotta r-rapport annwali dwar il-progress tal-fażi ta' żvilupp tal-

proġett SESAR u s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu msemmi fl-
Artikolu 16(2);  

(k) jiddeċiedi dwar proposti lill-Kummissjoni dwar l-estensjoni jew ix-
xoljiment tal-Impriża Konġunta;  

(l) jistabbilixxi proċeduri għall-għoti ta' drittijiet ta' aċċess għall-assi 
tanġibbli u intanġibbli li jkunu l-proprjetà tal-Impriża Konġunta u 
t-trasferiment ta' tali assi;  

(m) jistabbilixxi r-regoli u l-proċeduri għall-għoti tal-kuntratti 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Pjan Regolatorju tal-ATM, 
inklużi l-proċeduri speċifiċi f’każ ta’ kunflitti ta' interess;  

(n) jiddeċiedi dwar il-proposti lill-Kummissjoni biex temenda l-
Istatuti skont l-Artikolu 24;  

(o) jeżerċita tali poteri oħrajn u jwettaq tali funzjonijiet oħrajn, inkluż 
l-istabbiliment ta' korpi sussidjarji, kif jista' jkun meħtieġ għall-
finijiet tal-fażi ta' żvilupp tal-proġett SESAR;  

(p) jadotta l-arranġamenti għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 8.  
Direttur Eżekuttiv  
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jwettaq id-dmirijiet tiegħu b'independenza 
sħiħa fil-limiti tal-poteri assenjati lilu. 
Awditu intern  
L-Awditur Intern tal-Kummissjoni Ewropea  
Awditu estern  
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri  
Awtorità ta' kwittanza  
Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew u l-Bord Amministrattiv tal-
Impriża Konġunta 
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Riżorsi 
disponibbli għall-
Impriża 
Konġunta fl-2014  

Kontijiet finali 
2014 tal-Impriża 
Konġunta SESAR 

Baġit 
EUR 13 119 600 għal impenji 
EUR 121 942 760 għal pagamenti  
Persunal fil-31 ta’ Diċembru 2014 
Il-baġit operattiv għall-2014 jipprevedi tabella tal-persunal ta’ 39 aġent 
temporanju u 3 esperti nazzjonali sekondati (SNEs). Dan jagħti total ta’ 
42 post, li minnhom 37 kienu okkupati fi tmiem is-sena 2014:  
- 31 membru tal-persunal temporanju, irreklutati esternament,  
- membru wieħed tal-persunal sekondat mill-Membri tal-SJU skont l-
Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 219/2007,  
- 3 membri tal-persunal kuntrattwali,  
- 2 SNEs.  
Assenjati għal  
Kompiti operazzjonali: 20 
Kompiti amministrattivi u ta’ sostenn: 16 
Kompiti mħallta: 1 

Attivitajiet u 
servizzi 
pprovduti fl-2014 

Ara r-rapport annwali tal-attività tal-Impriża Konġunta għall-2014 fuq 
http://www.sesarju.eu/ 

Sors: Informazzjoni pprovduta mill-Impriża Konġunta SESAR. 

 
 

http://www.sesarju.eu/�


SESAR Joint Undertaking  

 

SESAR replies MT 

 
L-Impriża Konġunta ħadet nota tar-rapport tal-Qorti. 
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