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SUGGESTIES

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

1. is verheugd over het feit dat de Rekenkamer de rekeningen van de Gemeenschappelijke 
onderneming SESAR (GOS) voor het begrotingsjaar 2010 betrouwbaar acht en de 
onderliggende verrichtingen op alle materiële punten als wettig en regelmatig beschouwt;

2. merkt op dat de door de raad van bestuur van GOS vastgestelde definitieve begroting 
2010 vastleggingskredieten ten bedrage van EUR 135 mio. en betalingskredieten ten 
belope van EUR 143 mio. omvatte, die voor resp. 97,3% en 82,2% zijn gebruikt;

3. merkt op dat de GOS EUR 105 mio. aan vastleggingskredieten en EUR 41 mio. aan 
betalingskredieten heeft ontvangen uit de begroting van de Europese Unie voor 2010;

4. betreurt dat de administratieve kosten 11% hoger zijn uitgevallen, met name gezien het 
feit dat het Europees Parlement zich inzet voor vermindering van de administratieve 
kosten; stelt vast dat de uitgaven ten behoeve van studies en ontwikkeling  het 
goedgekeurde bedrag met 9% hebben overschreden;  wijst er desondanks op dat de GOS 
aan het eind van het begrotingsjaar 2010 over een begrotingsoverschot beschikte van EUR 
57.200.000, en vraagt de GOS alle haar ter beschikking gestelde financiële middelen te 
benutten om de ontwikkeling van de nodige technologie voor uitvoering van het SESAR-
programma tijdig af te ronden;

5. spoort de Commissie en de lidstaten aan tot meer doelmatigheid bij de uitvoering van de 
verordeningen betreffende het Europese gemeenschappelijke luchtruim, om de efficiëntie 
van de investeringen in het SESAR-project op te voeren;

6. vraagt aandacht voor het correcte beheer van de financiële middelen en onderstreept dat 
de GOS belangrijk is voor het Europese gemeenschappelijke luchtruim;

7. stelt niettemin voor dat het Parlement de directeur van de GOS kwijting verleent voor de
uitvoering van de begroting van de GOS voor het begrotingsjaar 2010.
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