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ET

ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda tunnistas ühisettevõtte SESAR 2009. aasta 
raamatupidamisaruande usaldusväärseks ning aruande aluseks olevad tehingud kõigis 
olulistes aspektides seaduslikeks ja korrektseteks;

2. märgib, et ühisettevõte sai Euroopa Liidu 2009. aasta eelarvest 55 miljonit eurot 
kulukohustuste assigneeringutena ja 27 689 788 eurot maksete assigneeringutena;

3. tunnistab, et ühisettevõte on endiselt tegevuse käivitamise etapis, kuna nõukogu uus 
määrus1, millega muudeti ühisettevõtte SESAR põhimäärust, võeti vastu alles 16. 
detsembril 2008. aastal; on samuti seisukohal, et kuna ühisettevõte tegutseb avaliku ja 
erasektori partnerluse põhimõttel, seisab ta silmitsi teistsuguste probleemidega kui kolm 
transpordiametit;

4. märgib, et aasta lõpus oli ühisettevõttel pangadeposiite kogusummas 86 800 000 eurot, 
mis on eelarve aastasuse põhimõttega vastuolus;

5. väljendab heameelt kontrollikoja tähelepaneku üle, mille kohaselt tehti 2009. aastal olulisi 
edusamme kontrollisüsteemide loomisel, kuid väljendab kahetsust selle pärast, et aasta 
lõpuks ei olnud paika pandud integreeritud rakendust finants-, eelarve- ja tegevusalase 
teabe haldamiseks; võtab teadmiseks ameti vastuse, mille kohaselt olid finantssüsteemid 
paika pandud 2010. aasta maiks;

6. peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda tuvastas mitmel juhul puudusi sisekontrolli 
toimimises;

7. väljendab muret selle pärast, et 2009. aasta detsembriks ei olnud paika pandud 
integreeritud juhtimissüsteemi, mis võimaldaks siduda kulud konkreetsete töölõikudega 
või määratleda tegevuskulude rahastamisallikas; 

8. teeb siiski ettepaneku, et parlament annaks heakskiidu ühisettevõtte tegevdirektori 
tegevusele ühisettevõtte 2009. aasta eelarve täitmisel.

                                               
1 Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1361/2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 219/2007 
ühisettevõtte loomise kohta Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) väljaarendamiseks 
(ELT L 352, 31.12.2008, lk 12).


