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FORSLAG 

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at regnskabet for fællesforetagendet for 

forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) 

("fællesforetagendet") for regnskabsåret 2016 i alt væsentligt er lovligt og formelt rigtigt; 

understreger nytten af de kommentarer, Revisionsretten fremsætter i sin særberetning nr. 

18/2017 om det fælles europæiske luftrum; 

2. bemærker, at 2016 var et overgangsår for fællesforetagendet, hvor SESAR 1 blev fuldført 

og afsluttet, mens aktiviteterne i SESAR 2020-fasen blev øget, og at fællesforetagendet 

har forelagt sit budget i to særskilte dele: (1) SESAR 1 og (2) SESAR 2020; bemærker 

endvidere, at SESAR 1 blev medfinansieret af TEN-T og af det syvende 

forskningsrammeprogram (RP7), og at SESAR 2020 medfinansieres af Horisont 2020, 

samt at de forskellige lovgivningsmæssige rammer for disse budgetsektioner udgjorde en 

betydelig administrativ udfordring for fællesforetagendet og dets medlemmer; 

understreger, at disse problemer af hensyn til stabiliteten ikke bør gentage sig i fremtiden; 

3. bemærker, at fællesforetagendets endelige budget fra RP7 og Horisont 2020 i 2016 var på 

101,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 162,8 mio. EUR i betalingsbevillinger, og at 

gennemførelsesgraden var på henholdsvis 95,7 % og 63,2 %; bemærker, at den lave 

gennemførelsesgrad for betalingsbevillinger hovedsagelig skyldes forsinkelser i 

gennemførelsen af undersøgelser og medlemmernes udvikling af fællesforetagendet; 

noterer sig, at det samlede kontante bidrag fra Unionen ved udgangen af 2016 til 

SESAR 1 beløb sig til 597,1 mio. EUR, sammenlignet med det samlede bidrag i 

naturalier på 476,9 mio. EUR fra Eurocontrol og 566,5 mio. EUR fra medlemmerne af 

luftfartssektoren, mens det samlede kontante bidrag til SESAR 2020 beløb sig til 

56,8 mio. EUR, samt at ingen bidrag i naturalier eller kontantbidrag fra andre medlemmer 

blev godkendt, eftersom projekterne var i deres vorden; 

4. noterer sig, at fællesforetagendet oplevede vanskeligheder i forbindelse med tilpasningen 

af Horisont 2020 IT-værktøjer til dets særlige behov, hvilket resulterede i forsinkelser i 

gennemførelsen af betalinger til medlemmernes undersøgelser og udvikling; beklager, at 

det som følge af ydre faktorer uden for fællesforetagendet kontrol var nødvendigt at 

annullere de 14,5 mio. EUR i betalingsbevillinger, der var relateret til SESAR 2020-

indkaldelser af forslag og aktiviteter og oprindeligt budgetteret for 2016, ved hjælp af et 

ændret budget for 2016; er bekymret over den fortsat stigende tendens for uindfriede 

forpligtelser (UF), som steg fra 72,1 mio. EUR til 83,8 mio. EUR i 2016, og opfordrer til, 

at denne tendens vendes efter overgangen til SESAR 2020; 

5. er glad for, at alle SESAR 1-projekter ud fra et driftsmæssigt synspunkt var afsluttet ved 

udgangen af 2016, og at 61 løsninger, som var indeholdt i den første udgave af SESAR 

Solution Catalogue, og som er klar til industriel udnyttelse og anvendelse, er blevet 

leveret til luftfartssektoren; bemærker, at 54 løsninger, som blev iværksat i SESAR 1, vil 

blive videreudviklet i SESAR 2020, hvilket tydeliggør den indsats der gøres for at sikre 

en effektiv overgang mellem de to programmer; 
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6. opfordrer SESAR og Kommissionen til at evaluere resultaterne af gennemførelsen af 

SESAR, navnlig med hensyn til at sikre interoperabilitet og gøre fremskridt i forbindelse 

med fuldførelsen af det fælles europæiske luftrum; opfordrer, under hensyntagen til at 

gennemførelsesfasen allerede er i fuld gang, SESAR-fællesforetagendet til at påbegynde 

udviklingen af pilotprojektet vedrørende en ny arkitektur for det europæiske luftrum, som 

kan bidrage betydeligt til gennemførelsens økonomiske effektivitet. 

7. glæder sig over undertegnelsen af den nye aftale mellem Eurocontrol og SESAR-

fællesforetagendet i 2016, som skitserer den nye rolle, som Eurocontrol spiller som 

medstifter af SESAR, og som omfatter en række tilsagn og forpligtelser vedrørende 

gennemførelsen af SESAR 2020; glæder sig også over udvidelsen af medlemskabet til 19 

medlemmer, som repræsenterer over 100 virksomheder i hele sektoren, som vil deltage i 

de industrielle forsknings-, validerings- og demonstrationsaktiviteter inden for rammerne 

af SESAR 2020; noterer sig vedtagelsen af den første udgave af fællesforetagendets 

samlede programmeringsdokument for perioden 2017-2019; 

8. er bekymret over, at fællesforetagendet i sin procedure for indkøb af tjenesteydelser 

fastsætter et maksimalt kontraktbudget, som ikke synes at være baseret på en 

omkostningsvurdering og et referencesystem for rimelige markedspriser; anmoder 

fællesforetagendet om at indføre passende procedurer for omkostningsvurdering inden 

iværksættelse af udbudsprocedurer, som er baseret på et fornuftigt referencesystem, for at 

sikre omkostningseffektiviteten af dets flerårige tjenesteydelseskontrakter; 

9. opfordrer fællesforetagendet til at etablere en systematisk intern procedure for 

revurdering af en konstatering af mangel på finansiel bæredygtighed hos en koordinator 

for et projekt, der har modtaget støtte, herunder foranstaltninger til at afbøde og 

kompensere for de øgede finansielle risici; bemærker manglen på specifik vejledning for 

medlemmerne og deres eksterne revisorer i forbindelse med angivelsen og attesteringen 

af medlemmernes bidrag i naturalier til SESAR 2020-projekter og opfordrer 

fællesforetagendet til at udvikle retningslinjer og et modelcertifikat, før der modtages 

bidrag i naturalier i 2018; 

10. glæder sig over offentliggørelsen af "SESAR European Drones Outlook Study" i 

november 2016; mener, at der er behov for en række nyskabelser, herunder 

lufttrafikstyringsteknologier, der kan gøre det muligt at integrere droner sikkert i det 

europæiske luftrum; bemærker med interesse oversigten over udviklingen af det 

europæiske marked for droner frem til 2050 og det enorme potentiale for Europa og dets 

globale konkurrenceevne, samt de foranstaltninger, der skal træffes i de kommende fem 

til ti år med henblik på at udnytte dette potentiale, herunder støtte til forskning og 

udvikling gennem oprettelse af et økosystem på EU-plan, der omfatter såvel retlige 

rammer og teknologi, som samler alle de vigtigste offentlige og private interessenter, og 

som munder ud i øget EU-finansiering, især til gavn for SMV'erne i denne sektor; 

11. glæder sig over, at fællesforetagendet er fortsat med at anvende en tilgang med mange 

facetter med henblik på effektivt at gennemgå, forvalte og begrænse risici, og forventer, 

at fællesforetagendet retter en særlig opmærksomhed mod de kritiske virksomhedsrisici, 

som det har identificeret i forbindelse med den europæiske ATM-masterplan og 

SESAR 2020; glæder sig over, at fællesforetagendets bestyrelse vedtog strategien til 

bekæmpelse af svig den 18. marts 2016; 
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12. bemærker, at der med hensyn til SESAR 1 blev planlagt 21 revisioner hos fem udvalgte 

medlemmer, hvoraf 14 blev afsluttet i 2016 som led i den tredje cyklus af revisioner hos 

alle 15 medlemmer som beskrevet i fællesforetagendets strategi for efterfølgende 

revision; er bekymret over restfejlfrekvensen på 6,21 % i 2016; er imidlertid meget 

tilfreds med, at den kumulative fejlprocent for SESAR 1 er på 1,34 %; 

13. noterer sig resultaterne af den benchmarking af menneskelige ressourcer, som fandt sted i 

2016: 62 % operationelle stillinger, 30 % administrative stillinger og 8 % neutrale 

stillinger; 

14. konstaterer, at den europæiske luftrumsstyring fortsat er fragmenteret, og at ideen om det 

fælles europæiske luftrum stadig ikke er realiseret; fremhæver fællesforetagendets vigtige 

rolle med hensyn til at koordinere og gennemføre forskning i SESAR-projektet, som er et 

søjleprojekt for det fælles europæiske luftrum, selv om fristen for at opfylde SESAR-

projektmålene, som oprindelig var 2020, er blevet udsat til 2035; 

15. henleder opmærksomheden på betydningen af at løse problemet med fragmenteringen af 

det europæiske luftrum, eftersom EU's indre marked på nuværende tidspunkt stadig ikke 

udnytter de fordele, som det fælles europæiske luftrum frembyder, fuldt ud; 

16. foreslår, at Parlamentet meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet 

decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016. 
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