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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 fastslog, at SESAR-fællesforetagendets regnskab for 
regnskabsåret 2010 var korrekt, og at de underliggende transaktioner i alt væsentligt var 
lovlige og formelt rigtige;

2. konstaterer, at SESAR-fællesforetagendets bestyrelse vedtog et endeligt budget for 2012, 
der omfattede 135 000 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 143 000 000 EUR i 
betalingsbevillinger, og at anvendelsesraten for forpligtelses- og betalingsbevillinger var 
på henholdsvis 97,3 % og 82,2 %;

3. konstaterer, at SESAR-fællesforetagendet modtog 105 000 000 EUR i 
forpligtelsesbevillinger og 41 000 000 EUR i betalingsbevillinger fra EU’s budget for 
2010;

4. beklager, at de administrative udgifter overskred budgettet med 11 %, navnlig i 
betragtning af at Parlamentet havde opfordret til, at de administrative omkostninger blev 
reduceret; konstaterer, at de tilladte udgifter til undersøgelser og udvikling overskred 
budgettet med 9 %; bemærker, at SESAR-fællesforetagendet i regnskabsåret 2010 havde 
et budgetoverskud på 57 200 000 EUR, og opfordrer fællesforetagendet til at bruge de 
samlede finansielle ressourcer, som det har fået stillet til rådighed i forbindelse med 
udvikling af den teknologi, der er nødvendig for gennemførelsen af SESAR-programmet;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge effektiviteten af, hvordan 
bestemmelserne om det fælles europæiske luftrum anvendes, med det formål at øge 
effektiviteten af investeringerne i SESAR-projektet;

6. gør opmærksom på den korrekte forvaltning af finansielle ressourcer og understreger 
betydningen af SESAR-fællesforetagendet for det fælles europæiske luftrum;

7. foreslår ikke desto mindre, at Parlamentet meddeler den administrerende direktør for 
fællesforetagendet decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for 
regnskabsåret 2010.
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