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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de conclusie van de Rekenkamer dat de rekeningen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming voor luchtverkeersbeheeronderzoek voor het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim (Sesar) (hierna "de gemeenschappelijke 
onderneming" genoemd) over het begrotingsjaar 2017 op alle materiële punten wettig 
en regelmatig zijn; 

2. merkt op dat de begroting van de gemeenschappelijke onderneming in twee 
afzonderlijke afdelingen is gepresenteerd: 1) Sesar 1, en 2) Sesar 2020; stelt voorts vast 
dat Sesar 1 is meegefinancierd uit hoofde van de programma's in het kader van TEN-T 
en het zevende kaderprogramma voor onderzoek en dat Sesar 2020 is meegefinancierd 
uit hoofde van Horizon 2020;

3. stelt vast dat de gemeenschappelijke onderneming voor 2017 een definitieve begroting 
had van 113,3 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 191,8 miljoen EUR aan 
betalingskredieten en dat de uitvoeringspercentages respectievelijk 80 % en 68 % 
bedroegen (voor Sesar 1: 11 % en 68 % en voor Sesar 2020: 92 % en 68 %); merkt op 
dat het lage algehele uitvoeringspercentage hoofdzakelijk het gevolg is van vertraging 
of onvolledige facturering door niet-leden en van de inspanningen van de 
gemeenschappelijke onderneming om de lopende kosten tot het minimaal noodzakelijke 
niveau te beperken;

4. stelt vast dat de werking van de gemeenschappelijke onderneming eind 2017 op vier 
verschillende bronnen van financiering berustte: Horizon 2020, de Connecting Europe 
Facility en twee soorten mandaten met betrekking tot bestemmingsontvangsten, die elk 
verband houden met de toekenning van subsidies (naar aanleiding van oproepen tot het 
indienen van voorstellen) of onderzoeken (naar aanleiding van uitnodigingen tot 
inschrijving); onderkent dat de werking van de gemeenschappelijke onderneming door 
deze uiteenlopende rechtskaders aanzienlijk wordt gecompliceerd; is evenwel bezorgd 
over de tekortkomingen van de financiële controleprocedures die zijn vastgesteld bij de 
externe controle van de jaarrekeningen en dringt er bij de gemeenschappelijke 
onderneming op aan de nodige maatregelen te nemen, waaronder versterking van de 
capaciteit van de afdeling Financiën;

5. stelt vast dat de gemeenschappelijke onderneming in 2017 Sesar 1 financieel en 
administratief heeft afgesloten; stelt vast dat Sesar 1 in 2017 37 miljoen EUR van de 
Unie heeft ontvangen ter dekking van de uitstaande verplichtingen van de 
gemeenschappelijke onderneming ten aanzien van haar leden als gevolg van de 
beoordeling van de in 2017 ontvangen en onderzochte definitieve financiële staten en 
eveneens ter dekking van te verwachten bijkomende controles, mogelijke rechtszaken 
tegen de gemeenschappelijke onderneming en de terugbetaling van surplusbijdragen in 
contanten van de leden; stelt voorts vast dat 25,9 miljoen EUR is gevalideerd als 
bijdrage in contanten van Eurocontrol, waarvan 13,4 miljoen EUR voor 2016, die als 
gevolg van technische problemen in de begroting voor 2017 is opgenomen, en 
12,5 miljoen EUR voor 2017; stelt vast de gemeenschappelijke onderneming 
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16,8 miljoen EUR aan uitzonderlijke inkomsten heeft ontvangen, waarbij het 
voornamelijk gaat om terugvorderingen in verband met de leden; juicht toe dat het 
resterende overschot in contanten van 23,1 miljoen EUR en de 38,6 miljoen EUR aan 
betalingskredieten volstaan om te voldoen aan alle verplichtingen en om Sesar 1 af te 
sluiten;

6. juicht toe dat afdeling 2 van de begroting voor 2017 voor het eerst de lopende kosten en 
de bijdragen in natura in verband met Sesar 2020 omvatten; stelt vast dat Sesar 2020 
75,5 miljoen EUR van de Unie heeft ontvangen ter dekking van de uitstaande 
verplichtingen voor 2017 en de eerste maanden van 2018 alsook 6,7 miljoen EUR van 
Eurocontrol als bijdrage in contanten voor de lopende kosten; 

7. neemt kennis van de bevindingen van het speciaal verslag van de Rekenkamer over het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim, dat is gebaseerd op een doelmatigheidscontrole 
om het resultaat en de kosteneffectiviteit van het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim te beoordelen; merkt op dat de controleurs een steekproef hebben genomen
van 16 projecten in het kader van Sesar, die in vijf verschillende landen zijn 
gecontroleerd en betrekking hadden op uiteenlopende belanghebbenden van Sesar; 
verzoekt de gemeenschappelijke onderneming ten volle rekening te houden met de 
aanbevelingen van het speciaal verslag en passende maatregelen te nemen; 

8. merkt op dat in zowel de eindevaluatie door de Commissie van de activiteiten van de 
gemeenschappelijke onderneming binnen het zevende kaderprogramma voor onderzoek 
als Speciaal verslag nr. 18/2017 van de Europese Rekenkamer over het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim wordt gewezen op de vertragingen in de 
uitvoering van het ATM-masterplan en de discrepantie tussen de in de regelgeving 
vastgelegde looptijd van de activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming en de 
geplande tijdsduur van de verwachte werkzaamheden; is het daarom eens met de nadruk 
die de Rekenkamer legt op de noodzaak om de verantwoordingsplicht van de 
gemeenschappelijke onderneming ten aanzien van de uitvoering van het ATM-
masterplan te versterken;

9. verzoekt Sesar en de Commissie de resultaten van de uitrol van Sesar-oplossingen te 
beoordelen, in het bijzonder wat betreft het doel om interoperabiliteit te waarborgen en 
de vorderingen voor de voltooiing van het gemeenschappelijk Europees luchtruim;

10. is ingenomen met de publicatie van Sesar van het stappenplan voor veilig en beveiligd 
dronegebruik in Europa; is van mening dat er een waaier aan vernieuwingen nodig is, 
waaronder technologieën voor het beheer van het luchtverkeer, om drones op een 
veilige manier in het Europese luchtruim te integreren; neemt met belangstelling kennis 
van het overzicht erin van de ontwikkeling van de Europese dronemarkt tot 2050 en het 
grote potentieel voor Europa en zijn mondiaal concurrentievermogen, alsook de 
maatregelen die de komende vijf à tien jaar moeten worden genomen om dat potentieel 
te ontsluiten, zoals ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling door op het niveau 
van de Unie een ecosysteem tot stand te brengen dat zowel een regelgevingskader als de 
technologie bestrijkt en dat alle belangrijke publieke en private belanghebbenden 
samenbrengt, en ertoe leidt dat de Unie meer financiële middelen verstrekt, met name 
om kleine en middelgrote ondernemingen in de sector een duwtje in de rug te geven;

11. stelt vast dat het beheer van het Europese luchtruim nog altijd gefragmenteerd is en dat 
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het concept van een gemeenschappelijk Europees luchtruim nog niet is verwezenlijkt; 
herhaalt dat Sesar een cruciale rol speelt bij het coördineren en uitvoeren van onderzoek 
in het kader van het Sesar-project en bij het behalen van de doelstellingen van het 
project;

12. stelt vast dat de interneauditdienst van de gemeenschappelijke onderneming in 2017 zijn 
eindverslag heeft gepubliceerd over de controle van de doeltreffendheid van de opzet en 
de efficiënte en daadwerkelijke uitvoering van de bestaande interne controles van de 
gemeenschappelijke onderneming voor de voorbereiding van oproepen tot het indienen 
van voorstellen (met inbegrip van de vaststelling van het onderwerp), de indiening, 
evaluatie en selectie van subsidievoorstellen en de voorbereiding van de 
subsidieovereenkomst volgens de regels van Horizon 2020; merkt op dat er vijf 
aanbevelingen zijn gedaan, waaronder een zeer belangrijke, en dat de 
gemeenschappelijke onderneming een actieplan heeft kunnen uitvoeren met betrekking 
tot vier van die aanbevelingen; verwacht dat de gemeenschappelijke onderneming de 
maatregelen uitvoert die verband houden met de nog resterende aanbeveling;

13. merkt op dat er voor Sesar 1 20 controles waren opgestart bij zeven geselecteerde leden 
en dat er daarvan 18 in 2017 werden afgerond in het kader van de vierde reeks controles 
bij alle 15 leden zoals omschreven in de strategie voor controles achteraf van de 
gemeenschappelijke onderneming; is bezorgd over het restfoutenpercentage van 5,01 % 
voor 2017; is echter tevreden over het cumulatieve restfoutenpercentage van 1,09 % bij 
Sesar 1; merkt op dat de eerste controles van Sesar 2020 wijzen op een lager aantal 
fouten en een lager foutenpercentage als gevolg van vereenvoudigingen die in het kader 
van Horizon 2020 zijn ingevoerd, evenals op de toegenomen ervaring van de 
belangrijkste begunstigden;

14. wijst op de resultaten van de personeelsbenchmarking van 2017: 60 % operationele 
posten, 30 % administratieve posten en 10 % neutrale posten;

15. stelt voor dat het Parlement kwijting verleent aan de uitvoerend directeur van de 
gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van de begroting voor het 
begrotingsjaar 2017.
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