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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at Revisionsretten fastslog, at SESAR-fællesforetagendets årsregnskab 
for 2009 var korrekt, og at de underliggende transaktioner i alt væsentligt var lovlige og 
formelt rigtige;

2. konstaterer, at fællesforetagendet modtog 55 000 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 27 
689 788 EUR i betalingsbevillinger fra Den Europæiske Unions budget for 2009;

3. erkender, at fællesforetagendet stadig er i startfasen, som følge af at Rådets nye 
forordning1 om ændring af fællesforetagendets basisretsakt først blev vedtaget den 16. 
december 2008; mener også, at fællesforetagendet, der er et offentlig-privat partnerskab, 
er stillet over for andre udfordringer end dem, som de tre andre transportagenturer er 
stillet over for;

4. bemærker, at bankindskud ved årets udgang udgjorde 86 800 000 EUR, hvilket er et brud 
på budgetprincippet om etårighed;

5. glæder sig over, at Revisionsretten mente, at der blev taget vigtige skridt i 2009 for at 
indføre kontrolsystemer, men er bekymret over, at et integreret værktøj til forvaltning af 
finansielle, budgetmæssige og operationelle oplysninger ikke var etableret ved årets 
udgang; bemærker agenturets svar om, at de finansielle systemer var indført i maj 2010;

6. beklager de adskillige tilfælde, som Revisionsretten har fundet frem til, hvor interne
kontroller ikke havde fungeret korrekt;

7. er bekymret over, at et integreret ledelsesinformationssystem, som gør det muligt at 
fordele omkostningerne på specifikke arbejdspakker eller finde frem til 
driftsomkostningernes finansieringskilde ikke var indført i december 2009; 

8. foreslår ikke desto mindre, at Parlamentet meddeler den administrerende direktør for 
fællesforetagendet decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for 
regnskabsåret 2009.

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 1361/2008 af 16. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 219/2007 
oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem 
(SESAR) (EUT L 352 af 31.12.2008, s. 12).


