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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. üdvözli, hogy a Számvevőszék a SESAR közös vállalkozás 2010-es pénzügyi évre 
vonatkozó beszámolóját megbízhatónak találta, és az alapjául szolgáló ügyleteket minden 
lényegi szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte;

2. megállapítja, hogy a SESAR igazgatótanácsa által elfogadott végleges 2010-es 
költségvetés 135 000 000 euró összegű kötelezettségvállalási előirányzatot és 143 000 000 
euró összegű kifizetési előirányzatot tartalmazott, és a kötelezettségvállalási, illetve 
kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 97,3%, illetve 82,2% volt;

3. megállapítja, hogy a 2010. évi uniós költségvetésből a közös vállalkozás 105 000 000 euró 
kötelezettségvállalási és 41 000 000 euró kifizetési előirányzatot kapott;

4. sajnálja, hogy az igazgatási kiadások 11%-kal meghaladták az előirányzatokat, különös 
tekintettel arra, hogy a Parlament kérte az igazgatási kiadások csökkentését; tudomásul 
veszi, hogy a tanulmányokra és fejlesztésre engedélyezett kiadások 9%-kal meghaladták a 
költségvetést; ugyanakkor rámutat, hogy a 2010-es pénzügyi év végén a SESAR közös 
vállalkozás 57 200 000 eurós költségvetési többlettel rendelkezett, és felhívja a közös 
vállalkozást, hogy használjon fel minden rendelkezésére bocsátott pénzügyi eszközt a 
SESAR program működésbe léptetéséhez szükséges technológia időben történő 
kifejlesztésének megvalósítása érdekében;

5. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a SESAR projektre fordított beruházások 
hatékonyságának fokozása érdekében növeljék az egységes európai égboltra vonatkozó 
rendeletek alkalmazásának hatékonyságát;

6. felhívja a figyelmet a pénzügyi forrásokkal való hatékony és eredményes gazdálkodásra, 
és rámutat a SESAR közös vállalkozás fontosságára az egységes európai égbolt 
megvalósulása szempontjából;

7. mindazonáltal javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést a közös vállalkozás 
ügyvezető igazgatójának a közös vállalkozás 2010-es pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.
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