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Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan SESAR-
yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2009 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat 
toimet ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset;

2. toteaa, että yhteisyritys sai Euroopan unionin vuoden 2009 talousarviosta 
maksusitoumusmäärärahoina 55 miljoonaa euroa ja maksumäärärahoina 
27 689 788 euroa;

3. myöntää, että yhteisyritys on yhä käynnistysvaiheessa, koska yhteisyrityksen 
perussäädöksen muuttamista koskeva uusi neuvoston asetus1 annettiin vasta 
16. joulukuuta 2008; katsoo myös, että koska yhteisyritys on julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuushanke, sillä on erilaisia haasteita kuin kolmella liikennealan 
virastolla;

4. panee merkille, että pankkitalletusten kokonaismäärä varainhoitovuoden lopussa 
(86 800 000 euroa) on talousarvion vuotuisuusperiaatteen vastainen;

5. panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon siitä, että vuonna 
2009 oli ryhdytty merkittäviin toimiin valvontajärjestelmän perustamiseksi, mutta pitää 
huolestuttavana, että vuoden lopulla ei ollut vieläkään käytössä varainhoitoa, talousarviota 
ja toimintaa koskevien tietojen hallinnointiin tarkoitettua integroitua välinettä; panee 
merkille yhteisyrityksen vastauksen, jossa se toteaa, että varainhoitojärjestelmät otettiin 
käyttöön toukokuussa 2010;

6. pitää valitettavana niitä monia tilintarkastustuomioistuimen yksilöimiä tapauksia, joissa 
sisäinen valvonta ei toiminut asianmukaisesti;

7. pitää huolestuttavana, että tietojen hallinnointiin ei vielä vuoden 2009 lopussa käytetty 
integroitua järjestelmää, jonka avulla kulut voitaisiin liittää tiettyihin työosioihin ja jonka 
avulla olisi mahdollista yksilöidä toimintakulujen rahoituslähde; 

8. ehdottaa kuitenkin, että parlamentti myöntää yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden 
yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009.

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 1361/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, yhteisyrityksen perustamisesta 
uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007 muuttamisesta (EUVL L 352, 31.12.2008, s. 12).


