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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι οι λογαριασμοί της 
κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2010 είναι αξιόπιστοι και οι 
υποκείμενες πράξεις, από κάθε ουσιώδη πλευρά, είναι νόμιμες και κανονικές·

2. διαπιστώνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός για το 2010, τον οποίο ενέκρινε το 
διοικητικό συμβούλιο, περιλάμβανε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, ύψους 
135 000 000 ευρώ, και πιστώσεις πληρωμών, ύψους 143 000 000 ευρώ. Τα ποσοστά 
χρησιμοποίησης των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων και πληρωμών ήταν 97,3 % 
και 82,2 % αντίστοιχα·

3. σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση έλαβε 105 000 000 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως 
υποχρεώσεων και 41 000 000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης για το 2010·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στις διοικητικές δαπάνες σημειώθηκε υπέρβαση
κατά 11 %, ενώ είναι ειδικότερα γνωστό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί μείωση
των διοικητικών δαπανών· σημειώνει ότι, όσον αφορά τις μελέτες και την ανάπτυξη, 
σημειώθηκε υπέρβαση των δημοσιονομικών εγκρίσεων κατά 9 %; σημειώνει, ωστόσο, ότι 
στο τέλος του οικονομικού έτους 2010 η κοινή επιχείρηση SESAR είχε πλεονασματικό 
προϋπολογισμό 57 200 000 ευρώ, και καλεί την κοινή επιχείρηση να χρησιμοποιήσει το 
σύνολο των χρηματοπιστωτικών μέσων που τίθενται στη διάθεσή της για να ολοκληρώσει 
εμπρόθεσμα την ανάπτυξη της τεχνολογίας που είναι απαραίτητη προς υλοποίηση του 
προγράμματος SESAR·

5. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της 
υλοποίησης των κανονισμών που αφορούν τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, με στόχο το 
να καταστούν αποτελεσματικότερες οι επενδύσεις στο έργο SESAR·

6. εφιστά την προσοχή στη χρηστή διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων και υπογραμμίζει 
πόσο σημαντική είναι η κοινή επιχείρηση SESAR για την υλοποίηση του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού·

7. προτείνει ωστόσο να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή 
της κοινής επιχείρησης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για 
το οικονομικό έτος 2010.
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