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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie przez Trybunał Obrachunkowy, iż sprawozdanie 
finansowe wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2010 jest wiarygodne 
oraz że odnośne transakcje, we wszystkich istotnych aspektach, są zgodne z prawem 
i prawidłowe;

2. stwierdza, że przyjęty przez zarząd przedsięwzięcia SESAR budżet ostateczny na 2010 r. 
obejmował środki na zobowiązania w wysokości 135 000 000 EUR oraz środki na 
płatności w wysokości 143 000 000 EUR; wskaźniki wykorzystania środków na 
zobowiązania i środków na płatności wyniosły odpowiednio 97,3% i 82,2%;

3. odnotowuje, że wspólne przedsięwzięcie SESAR otrzymało z budżetu Unii na 2010 r. 
środki na pokrycie zobowiązań w wysokości 105 000 000 EUR oraz środki na pokrycie 
płatności w wysokości 41 000 000 EUR;

4. ubolewa nad faktem, że wydatki administracyjne przekroczyły kwoty zatwierdzone 
w budżecie o 11%, w szczególności z uwagi na to, że Parlament Europejski opowiada się 
za ograniczeniem wydatków administracyjnych; stwierdza, że wydatki na badania 
i rozwój przekroczyły kwoty zatwierdzone w budżecie o 9 %; podkreśla jednak, że wraz 
z końcem roku budżetowego 2010 wspólne przedsięwzięcie SESAR dysponowało 
nadwyżką budżetu w wysokości 57 200 000 EUR, i zachęca wspólne przedsięwzięcie do 
wykorzystania wszystkich udostępnionych mu środków finansowych, aby zakończyć w 
terminie proces opracowywania technologii niezbędnej do wdrożenia programu SESAR;

5. zachęca Komisję i państwa członkowskie do poprawy skuteczności stosowania przepisów 
w zakresie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej w celu zwiększenia 
skuteczności inwestycji w ramach projektu SESAR;

6. zwraca uwagę na prawidłowe zarządzanie zasobami finansowymi i podkreśla znaczenie 
wspólnego przedsięwzięcia SESAR dla wprowadzenia jednolitej europejskiej przestrzeni 
powietrznej;

7. niemniej jednak proponuje, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu 
wspólnego przedsięwzięcia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego 
przedsiębiorstwa za rok budżetowy 2010.
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