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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

1. örömmel nyugtázza, hogy a Számvevőszék a 2014-es pénzügyi év vonatkozásában 

szabályszerűnek minősítette az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer 

(SESAR) megvalósítását célzó közös vállalkozás (a „közös vállalkozás”) elszámolásait; 

2. tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás éves költségvetése 2014-ben 13,1 millió euró 

volt a kötelezettségvállalási előirányzatokat és 121,9 millió euró a kifizetési 

előirányzatokat tekintve, és hogy a végrehajtás aránya a kötelezettségvállalási 

előirányzatok esetében 99,4%, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 79,8% volt; 

3. tudomásul veszi, hogy a 15 éves tagi kifizetési kérelem közül háromnak a kifizetése 2014 

végéről 2015 elejére került halasztásra; felhívja a közös vállalkozást és tagjait, hogy a 

kifizetési kérelmeket megfelelő időben nyújtsák be és kerüljék el a halasztásokat, valamint 

biztosítsák pénzügyi forrásaik mindenkori hatékony és eredményes kezelését;  

4. megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2014 és 2020 közötti időszakra szóló pénzügyi 

szabályzatát 2015. június 25-én fogadta el az igazgatótanács egy 2015. június 4-én 

elfogadott bizottsági végrehajtási határozatnak megfelelően, amely lehetővé teszi a közös 

vállalkozás pénzügyi szabályzatának az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló 

bizottsági rendelettől való eltérését; 

5. kiemeli a közös vállalkozás alapvető szerepét az egységes európai égbolt pillérét képező 

SESAR-projekt keretében folytatott kutatások koordinálása és végrehajtása terén; 

megjegyzi azt is, hogy 2014-ben megkezdődött a SESAR-projekt kiépítési szakasza; e 

tekintetben üdvözli a SESAR üzemeltetésirányítói tisztségének létrehozását a SESAR által 

kidolgozott új működési megoldások és technológiai fejlesztések végrehajtásáról való 

jelentéstétel és nyomon követésük érdekében, biztosítva a hatékony kiépítést; 

6. ösztönzi a közös vállalkozást és az üzemeltetésirányítót, hogy a tagállamokkal 

együttműködve növeljék az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) közlekedési 

programja keretében javasolt projektek számát és javítsák minőségüket; emlékeztet az 

Európai Parlamentnek a költségvetési eljárás során képviselt álláspontjára, amely a CEF-

től az Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz áthelyezett összegek maradéktalan pótlását 

részesíti előnyben; 

7. megjegyzi, hogy 2014. december 31-től a közös vállalkozás kiépítési szakaszának 

keretében 16 tag (beleértve az Eurocontrolt) dolgozott programtevékenységeken, több 

mint 100 magán- és köztulajdonban lévő szervezetet és alvállalkozót bevonva; megjegyzi, 

hogy a 369 SESAR-projektből 348 (94%) végrehajtás alatt állt vagy befejeződött; 

8. megjegyzi, hogy 2014. január 1. óta a többi 15 tagnak az Európai Unió és az Eurocontrol 

által fizetendő 556 millió eurós társfinanszírozási hozzájárulásokból 100% került lekötésre 

és 66% (369 millió euró) került kifizetésre 2014. december 31-ig, a fennmaradó 34% 

(187 millió euró) kifizetése pedig várhatóan 2017. december 31-ig meg fog történni; 
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9. üdvözli, hogy a közös vállalkozás megerősítette az összeférhetetlenség 

megakadályozására irányuló meglévő egyedi intézkedéseit; elismeri, hogy ennek 

eredményeképpen a közös vállalkozáshoz tagjai által kirendelt munkatársak már csak 

néhány kulcsfontosságú tisztséget töltenek be; 

10. elismeri, hogy 2014 folyamán a közös vállalkozás két nagyobb felülvizsgálatot hajtott 

végre a fő programkockázatok és a hozzájuk kapcsolódó enyhítési intézkedések 

újraértékelésére; megjegyzi, hogy a felülvizsgálat eredménye egy 33 program- és a 

SESAR közös vállalkozáshoz kapcsolódó kockázatot tartalmazó jegyzék, amelyek közül 

kilencet „kiemelt kockázatúnak” minősítettek kritikusságuk szintje miatt; úgy ítéli meg, 

hogy 2014-ben számos külső tényező a program jövőjében bizonytalansághoz és a 

szokásosnál több kockázat azonosításához vezetett (bizonytalan gazdasági előrejelzések, 

új többéves pénzügyi keret, valamint szervezeti változások a SESAR közös vállalkozásnál 

és a felelős főigazgatóságnál stb.); üdvözli, hogy a közös vállalkozás egyedi javító 

intézkedéseket tett vagy tesz; 

11. üdvözli, hogy a közös vállalkozás jelenleg átfogó jelentést készít a befejezett projektek 

társadalmi és gazdasági előnyeiről, valamint tagjai hozzájárulásairól, amely várhatóan 

2015 második felében fog rendelkezésre állni; véleménye szerint ez segíteni fogja az 

átláthatóság javítását és a köz- és magánszféra e partnerségének támogatását; 

12. javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést a közös vállalkozás ügyvezető 

igazgatója számára a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének 

végrehajtására vonatkozóan. 
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