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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства факта, че Сметната палата счита, че отчетите на Съвместното 
предприятие SESAR за финансовата 2010 година са надеждни, а свързаните с тях 
операции са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2. отбелязва, че окончателният бюджет за 2010 г., приет от Административния съвет 
на Съвместното предприятие SESAR, включва бюджетни кредити за поети 
задължения в размер на 135 000 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер 
на 143 000 000 EUR, като степента на усвояване на бюджетните кредити за поети 
задължения и за плащания е съответно 97,3 % и 82,2 %;

3. отбелязва, че Съвместното предприятие SESAR е получило 105 000 000 EUR под 
формата на бюджетни кредити за поети задължения и 41 000 000 EUR под формата 
на бюджетни кредити за плащания от бюджета на Съюза за 2010 г.;

4. изразява съжаление, че административните разходи са превишени с 11 %, особено 
като се има предвид, че Парламентът призовава за намаляване на 
административните разходи; отбелязва, че разрешените разходи за проучвания и 
развитие са превишили бюджета с 9 %; въпреки това отбелязва, че в края на 
финансовата 2010 година Съвместното предприятие SESAR има бюджетен излишък 
в размер на 57 200 000 EUR, и приканва Съвместното предприятие да използва 
всички предоставени му финансови ресурси, за да приключи своевременно 
разработването на технологията, необходима за разгръщането на програмата 
SESAR;

5. насърчава Комисията и държавите членки да увеличат ефективността на начините 
на прилагане на регламентите „Единно европейско небе“, за да се увеличи 
ефективността на инвестициите в проекта SESAR;

6. обръща внимание на доброто управление на финансовите ресурси и подчертава 
значението на Съвместното предприятие SESAR за осъществяването на „Единно 
европейско небе“;

7. въпреки това предлага Парламентът да освободи изпълнителния директор на 
Съвместното предприятие от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 
Съвместното предприятие за финансовата 2010 година.
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