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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства факта, че Сметната палата счита, че отчетите на Съвместното 
предприятие SESAR за 2009 г. са надеждни, а свързаните с тях операции са 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2. отбелязва, че Съвместното предприятие е получило 55 000 000 евро в бюджетни 
кредити за поети задължения и 27 689 788 евро в бюджетни кредити за плащания от 
бюджета на Европейския съюз за 2009 г.;

3. признава, че Съвместното предприятие все още се намира в начален период от
своето съществуване, предвид факта, че новият регламент на Съвета1 за изменение 
на учредителния акт на Съвместното предприятие беше приет едва на 16 декември 
2008 г.; счита също, че в качеството си на публично-частно партньорство 
Съвместното предприятие е изправено пред предизвикателства, които се различават 
от тези пред трите агенции в областта на транспорта;

4. отбелязва, че депозитите в банкови сметки към края на годината на обща стойност 
86 800 000 евро представляват нарушение на бюджетния принцип за ежегодност;

5. приветства констатацията на Сметната палата, че през 2009 г. са предприети важни 
стъпки за създаването на системи за контрол, но изразява загриженост, че до края на 
годината все още не е въведен интегриран инструмент за управление на 
финансовата, бюджетната и оперативната информация; отбелязва отговора на 
Агенцията, че финансовите системи са били въведени до май 2010 г.;

6. изразява съжаление относно няколкото случая, установени от Сметната палата, при 
които вътрешният контрол не е осъществен правилно; 

7. изразява загриженост, че до декември 2009 г. все още не е въведена интегрирана 
система за управление, която позволява да се разпределят разходите към конкретни 
работни пакети и да се идентифицират източниците на финансиране на 
оперативните разходи;

8. въпреки това предлага Парламентът да освободи изпълнителния директор на 
Съвместното предприятие от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 
Съвместното предприятие за финансовата 2009 година.

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1361/2008 на Съвета от 16 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 
219/2007 за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система 
за управление на въздушното движение (SESAR) (ОВ L 352, 31.12.2008 г., стр. 12). 


