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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει το ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι οι λογαριασμοί της κοινής 
επιχείρησης SESAR για το 2009 είναι αξιόπιστοι και οι υποκείμενες πράξεις, από κάθε 
ουσιώδη πλευρά, είναι νόμιμες και κανονικές·

2. σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση έλαβε 55 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως 
υποχρεώσεων και 27 689 788 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών από τον προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2009·

3. αναγνωρίζει ότι η κοινή επιχείρηση ευρίσκεται ακόμη σε εναρκτήριο στάδιο δεδομένου 
ότι ο νέος κανονισμός του Συμβουλίου1 που τροποποιεί τη βασική πράξη της κοινής 
επιχείρησης SESAR εγκρίθηκε μόλις στις 16 Δεκεμβρίου 2008, θεωρεί δε ότι 
αποτελώντας σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα η κοινή επιχείρηση αντιμετωπίζει 
διαφορετικές προκλήσεις από εκείνες των τριών οργανισμών του τομέα των μεταφορών·

4. σημειώνει ότι τραπεζικές καταθέσεις στο τέλος του έτους ύψους 86 800 000 ευρώ 
συνιστούν παραβίαση της αρχής του ετήσιου χαρακτήρα του προϋπολογισμού·

5. χαιρετίζει το ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι το 2009 ελήφθησαν σημαντικά 
μέτρα για την εγκαθίδρυση συστημάτων ελέγχου, εκφράζει όμως ανησυχία διότι στο 
τέλος του έτους δεν είχε ακόμη θεσπισθεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τη διαχείριση 
χρηματοοικονομικών, δημοσιονομικών και επιχειρησιακών πληροφοριών· σημειώνει την 
απάντηση της υπηρεσίας ότι συστήματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης είχαν θεσπισθεί 
έως τον Μάιο 2010·

6. εκφράζει τη λύπη του για τα πλείονα, όπως προσδιόρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
κρούσματα μη ορθής λειτουργίας των εσωτερικών ελέγχων·

7. ανησυχεί διότι έως τον Δεκέμβριο 2009 δεν λειτουργούσε ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης, το οποίο να επιτρέπει να καταλογίζονται διάφορες μορφές κόστους σε 
συγκεκριμένες ενότητες εργασιών και να προσδιορίζονται πηγές χρηματοδότησης για το 
επιχειρησιακό κόστος· 

8. προτείνει ωστόσο να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή 
της κοινής επιχείρησης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για 
το οικονομικό έτος 2009.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1361/2008 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 όσον αφορά την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) (ΕΕ L 352, 
31.12.2008, σ. 12).


