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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 2016-os pénzügyi év vonatkozásában 

minden lényeges szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek minősítette az új 

generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítását célzó 

közös vállalkozás (a „közös vállalkozás”) elszámolásait; üdvözli az Európai 

Számvevőszék az egységes európai égboltról szóló 2017. évi 18. sz. különjelentésében 

említett szempontokat és azok hasznosságát; 

2. megállapítja, hogy a SESAR 1-es szakaszának lezárásával és a SESAR 2020 

beindításával 2016 átmeneti év volt a közös vállalkozás számára, és hogy ezért 

költségvetését két részben, a SESAR 1-re és a SESAR 2020-ra lebontva nyújtotta be; 

megállapítja továbbá, hogy a SESAR 1-et a TEN-T program és a hetedik kutatási 

keretprogram (FP7) társfinanszírozta, és hogy a SESAR 2020-at a Horizont 2020 

keretprogram társfinanszírozza, valamint hogy e költségvetési tételekre vonatkozó 

különböző szabályozási keretek jelentős adminisztratív kihívást jelentettek a közös 

vállalkozás és tagjai számára; hangsúlyozza, hogy a stabilitás érdekében a jövőben ezeket 

a problémákat el kell kerülni; 

3. tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás 2016-ra vonatkozó, az FP7-ből és a Horizont 

2020-ból befolyó végleges költségvetése 101,4 millió euró volt a kötelezettségvállalási 

előirányzatokat és 162,8 millió euró a kifizetési előirányzatokat tekintve, és hogy a 

végrehajtás aránya a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében 95,7%, a kifizetési 

előirányzatok esetében pedig 63,2% volt; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok 

alacsony teljesítési aránya főként annak tudható be, hogy a vállalkozás tagjai által 

készített tanulmányokat és fejlesztéseket késedelmesen hajtották végre; tudomásul veszi, 

hogy 2016 végén a SESAR 1 Uniótól származó összes készpénzbevétele 597,1 millió 

euró volt, míg az Eurocontroltól és a légi közlekedési ágazattól érkező természetbeni 

hozzájárulások 476,9 millió, illetve 566,5 millió eurót tettek ki; a SESAR 2020 Uniótól 

származó összes készpénzbevétele 56,8 millió euró volt, természetbeni és készpénz-

hozzájárulásban nem részesült, mivel a projektek korai szakaszban voltak; 

4. megjegyzi, hogy a közös vállalkozásnak nehézséget okozott a Horizont 2020 informatikai 

eszközeinek saját szükségleteihez való igazítása, aminek következtében késtek a tagok 

által készített tanulmányokért és fejlesztésekért járó kifizetések; helyteleníti, hogy a 

SESAR 2020 pályázati felhívásaira és tevékenységeire eredetileg 2016-ban beállított 14,5 

millió eurónyi kifizetési előirányzatot elháríthatatlan külső tényezők miatt egy 2016-os 

költségvetési módosítással törölni kellett; aggodalmát fejezi ki a fennálló 

kötelezettségvállalások (RAL) folyamatoson emelkedő tendenciája kapcsán, mivel azok 

2016 folyamán 72,1 millió euróról 83,8 millió euróra növekedtek, és elvárja, hogy a 

SESAR 2020-ra való áttérést követően ez a tendencia megforduljon; 

5. örömmel veszi tudomásul, hogy 2016 végéig operatív szempontból a SESAR 1 összes 

projektje lezárásra került, és hogy a SESAR megoldási katalógusának első kiadásában 

szereplő, bevezetésre és beüzemelésre kész 61 megoldást a légi közlekedési ágazat már 
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használja; megjegyzi, hogy a SESAR 1 által kezdeményezett 54 megoldást a SESAR 

2020 fogja továbbfejleszteni, példát mutatva ezzel a két program közötti hatékony 

átmenetre; 

6. felhívja a SESAR-t és a Bizottságot, hogy értékeljék a SESAR program eredményeit, 

különösen az interoperabilitás biztosítása és az egységes európai égbolt megvalósulása 

érdekében tett lépések tekintetében; tekintve, hogy a megvalósítás már folyamatban van, 

felhívja a SESAR közös vállalkozást, hogy kezdje meg egy, az európai légtér olyan új 

szerkezetének kialakítására irányuló kísérleti projekt kidolgozását, amely jelentősen 

hozzájárul a megvalósítás pénzügyi megtérüléséhez; 

7. üdvözli, hogy 2016-ban aláírták az Eurocontrol és a SESAR közös vállalkozás közötti 

megújított megállapodást, amely rögzíti az Eurocontrol – mint a SESAR társalapítója – új 

szerepét, és számos kötelezettségvállalást tartalmaz a SESAR 2020 végrehajtására nézve; 

üdvözli továbbá, hogy a közös vállalkozás immár az ágazat több mint száz vállalatát 

képviselő 19 taggal rendelkezik, akik részt fognak venni a SESAR 2020 ágazati kutatási 

és demonstrációs tevékenységeiben; tudomásul veszi, hogy elfogadták a közös 

vállalkozás a 2017 és 2019 közötti időszakra vonatkozó egységes programozási 

dokumentumát; 

8. aggasztónak tartja, hogy a szolgáltatások beszerzésére irányuló eljárásában a közös 

vállalkozás meghatároz egy olyan maximális szerződésenkénti költségvetést, amely – úgy 

tűnik – nem alapszik költségbecslési eljáráson és a piaci árak referenciarendszerén; kéri a 

közös vállalkozást, hogy a többéves szolgáltatási szerződések költséghatékonyságának 

biztosítása érdekében alakítson ki egy észszerű referenciarendszeren alapuló, megfelelő 

költségbecslési eljárást a beszerzési eljárások megindítása előtt; 

9. felhívja a közös vállalkozást, hogy léptessen életbe szisztematikus belső eljárást a 

támogatási projektek gyenge pénzügyi életképességének megállapítása céljából, beleértve 

a megnövekedett pénzügyi kockázatok csökkentésére és ellentételezésére irányuló 

intézkedéseket is; megállapítja, hogy a SESAR 2020 projektjeihez a tagok által nyújtott 

természetbeni hozzájárulásokra vonatkozó nyilatkozatok és tanúsítványok tekintetében 

nincsenek konkrét iránymutatások a tagok és külső könyvvizsgálóik számára, ezért 

felkéri a közös vállalkozást, hogy még mielőtt 2018-ban bármilyen természetbeni 

hozzájárulást kapna, dolgozzon ki feltételrendszert és űrlapmodellt ezek bevételezésére; 

10. üdvözli a távirányított légi járművek európai jövőjéről szóló SESAR-tanulmány 2016. 

novemberi megjelentetését; úgy véli, hogy a pilóta nélküli légi járművek európai légtérbe 

történő biztonságos integrálásához több innovációra, köztük a légi irányításhoz 

kapcsolódó technológiai újításokra van szükség; érdeklődéssel veszi tudomásul a 

távirányított légi járművek európai piaca 2050-ig történő fejlődésének áttekintését, az 

Európa és globális versenyképessége számára abban rejlő hatalmas potenciált, valamint 

az elkövetkező 5–10 évben e potenciál kiaknázása érdekében meghozandó 

intézkedéseket, úgymint a kutatási és fejlesztési támogatásokat, amelyeket egy olyan 

uniós szintű ökoszisztéma bevezetésével lehet megvalósítani, amely magában foglalja 

mind a szabályozási keretet, mind a technológiát, és összefogja a köz- és magánszféra 

kulcsfontosságú érdekeltjeit, az uniós finanszírozás szintjének növelését eredményezve, 

ami különösen az ágazatban működő kkv-k tevékenységét serkentené; 

11. üdvözli, hogy a közös vállalkozás továbbra is többoldalú megközelítést alkalmazott a 
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kockázatok hatékony felmérése, kezelése és csökkentése céljából, és elvárja, hogy a 

közös vállalkozás megkülönböztetett figyelmet fordítson az ATM-főtervben és a SESAR 

2020-ban azonosított kritikus üzleti kockázatokra; üdvözli, hogy a közös vállalkozás 

igazgatótanácsa 2016. március 18-án elfogadta a csalás elleni stratégiát; 

12. megjegyzi, hogy a közös vállalkozás utólagos ellenőrzési stratégiájában leírtak szerint a 

SESAR 1 vonatkozásában öt tagnál 21 ellenőrzést terveztek be, ebből a harmadik 

ellenőrzési ciklus keretében 2016 folyamán 15 tagnál 14-et hajtottak végre; aggódik a 

2016-os 6,21%-os fennmaradó hibaarány miatt; elégedett azonban azzal, hogy a SESAR 

1 halmozott fennmaradó hibaaránya 1,34% volt; 

13. tudomásul veszi az emberi erőforrások terén folytatott 2016-os teljesítmény-

összehasonlítási vizsgálat eredményeit: 62% operatív álláshely, 30% adminisztratív 

álláshely és 8% meghatározás nélküli álláshely; 

14. rámutat, hogy az uniós légtérgazdálkodás továbbra is szétaprózódott, és az egységes 

európai égbolt koncepcióját még nem sikerült megvalósítani; ismételten kiemeli a közös 

vállalkozás alapvető szerepét az egységes európai égbolt pillérét képező SESAR-projekt 

keretében folytatott kutatások koordinálása és végrehajtása terén, bár a SESAR-projekt 

célkitűzéseinek megvalósítására kitűzött eredeti 2020-as határidőt kitolták 2035-re; 

15. felhívja a figyelmet arra, hogy fontos lenne az egységes európai égbolt 

szétaprózódottságának problémáját megoldani, mivel az egységes európai piac jelenleg 

nem teljes mértékben aknázza ki az egységes európai égboltban rejlő lehetőségeket; 

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

igazgatója számára a közös vállalkozás 2016-os pénzügyi évre szóló költségvetésének 

végrehajtására vonatkozóan. 
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