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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is verheugd over de door de Rekenkamer geconstateerde regelmatigheid van de 

rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR (de Gemeenschappelijke 

Onderneming voor ATM-onderzoek in het kader van het gemeenschappelijk Europees 

luchtruim; hierna "de Gemeenschappelijke Onderneming") over het begrotingsjaar 2014; 

2. merkt op dat de Gemeenschappelijke Onderneming voor 2014 een begroting van 

13,1 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 121,9 miljoen EUR aan 

betalingskredieten had en dat de uitvoeringspercentages respectievelijk 99,4 % en 79,8 % 

bedroegen; 

3. wijst erop dat van de vijftien jaarlijkse kostendeclaraties van leden in drie gevallen de 

betaling is uitgesteld van eind 2014 tot begin 2015; roept de Gemeenschappelijke 

Onderneming en haar leden op kostendeclaraties tijdig in te dienen en uitstel te 

voorkomen, en te allen tijde te zorgen voor goed beheer van de financiën en de financiële 

middelen;  

4. merkt op dat het Financieel Reglement van de Gemeenschappelijke Onderneming voor de 

programmeringsperiode 2014-2020 op 25 juni 2015 door de raad van bestuur is 

goedgekeurd, overeenkomstig een op 4 juni 2015 goedgekeurd Uitvoeringsbesluit van de 

Commissie waarmee toestemming werd gegeven om af te wijken van het Financieel 

Reglement van de Gemeenschappelijke Onderneming zoals bepaald in Gedelegeerde 

Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie; 

5. wijst op de essentiële rol van de Gemeenschappelijke Onderneming bij het coördineren en 

uitvoeren van het onderzoek in verband met het SESAR-project, een van de pijlers van het 

gemeenschappelijk Europees luchtruim; merkt eveneens op dat 2014 het begin van de 

stationeringsfase van het SESAR-project inluidde; is in dit verband ingenomen met de 

instelling van een Deployment Manager voor SESAR, die verslag zal uitbrengen over en 

toezicht zal houden op de tenuitvoerlegging van nieuwe operationele oplossingen en 

technologische verbeteringen die door SESAR zijn ontwikkeld, om zo de doeltreffende 

toepassen ervan te waarborgen; 

6. moedigt de onderneming en de Deployment Manager ertoe aan met de lidstaten samen te 

werken om het aantal en de kwaliteit te verhogen van de projecten die worden 

voorgesteld in het kader van het vervoersprogramma van de financieringsfaciliteit voor 

Europese verbindingen (CEF); herinnert aan het standpunt van het Europees Parlement in 

de begrotingsprocedure en brengt in herinnering dat het Parlement voorstander was van 

het terugvorderen van het totale bedrag dat van de CEF naar het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) is overgeheveld; 

7. stelt vast dat er per 31 december 2014 in de ontwikkelingsfase van de 

Gemeenschappelijke Onderneming door 16 leden (met inbegrip van Eurocontrol) aan 

programma-activiteiten gewerkt werd, waarbij meer dan 100 particuliere en openbare 

instanties en onderaannemers betrokken waren; merkt op dat van de 369 projecten in het 
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kader van het SESAR-programma er 348 (94 %) in uitvoering of voltooid waren; 

8. merkt op dat van de 556 miljoen EUR aan cofinancieringsbijdragen die door de Europese 

Unie en Eurocontrol aan de andere 15 leden dienen te worden betaald (sinds 1 januari 

2014), op 31 december 2014 100 % was vastgelegd en 66 % (369 miljoen EUR)  was 

uitbetaald, terwijl de resterende 34 % (187 miljoen EUR) naar verwachting op 31 

december 2017 zal zijn betaald; 

9. juicht het toe dat de Gemeenschappelijke Onderneming haar bestaande specifieke 

maatregelen om belangenconflicten te vermijden heeft versterkt; erkent dat het aantal 

personeelsleden dat bij de Gemeenschappelijke Onderneming wordt gedetacheerd en van 

haar leden afkomstig is, derhalve tot een klein aantal sleutelposities is teruggebracht; 

10. erkent dat de Gemeenschappelijke Onderneming gedurende het jaar 2014 twee belangrijke 

evaluaties heeft uitgevoerd om de aan het programma verbonden risico's en de daaraan 

gerelateerde mitigatiemaatregelen opnieuw te beoordelen; wijst erop dat de evaluatie een 

lijst heeft opgeleverd van 33 aan het programma en aan SJU (de Gemeenschappelijke 

Onderneming SESAR) verbonden risico's, waarvan 9 vanwege hun ernst als "toprisico's" 

zijn aangemerkt; is van mening dat er in 2014 verschillende externe factoren tot 

onzekerheid over de toekomst van het programma hebben geleid en tot de vaststelling van 

meer risico's dan gebruikelijk (onzekere economische vooruitzichten, een nieuw meerjarig 

financieel kader (MFK), alsook organisatorische veranderingen ten aanzien van de 

Gemeenschappelijke Onderneming en het referentie-DG, enz.); is verheugd dat de 

Gemeenschappelijke Onderneming bezig is specifieke corrigerende maatregelen te treffen 

of deze reeds heeft getroffen; 

11. is ingenomen met het feit dat de Gemeenschappelijke Onderneming momenteel bezig is 

met een uitvoerig verslag, dat in de tweede helft van 2015 beschikbaar moet zijn en 

handelt over de maatschappelijke en economische voordelen van de afgeronde projecten 

en bijdragen van haar leden, en is van mening dat dit zal helpen de transparantie van dit 

publiek-private partnerschap en de steun ervoor te verbeteren; 

12. stelt voor dat het Europees Parlement kwijting verleent aan de uitvoerend directeur van de 

Gemeenschappelijke Onderneming SESAR voor de uitvoering van de begroting voor het 

begrotingsjaar 2014. 
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