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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a Számvevőszék a SESAR közös vállalkozás 2009. évi beszámolóját 
megbízhatónak találta, és az alapjául szolgáló ügyleteket minden lényegi szempontból 
jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte;

2. megállapítja, hogy a 2009. évi európai uniós költségvetésből a közös vállalkozás 
55 000 000 EUR kötelezettségvállalási és 27 689 788 EUR kifizetési előirányzatot kapott;

3. tisztában van azzal, hogy a közös vállalkozás még az indulási szakaszban van, mivel az 
alapító okiratát módosító tanácsi rendeletet1 csak 2008. december 16-án fogadták el; úgy 
véli továbbá, hogy a közös vállalkozás a közszféra és a magánszektor közötti társulásként 
más kihívásokkal szembesül, mint a három közlekedési ügynökség;

4. megjegyzi, hogy a bankszámlán az év végére felhalmozódott összesen 86 000 000 EUR 
összeg sérti az évenkéntiség költségvetési elvét;

5. üdvözli a Számvevőszék megállapítását, hogy 2009-ben fontos lépésekre került sor az 
ellenőrző rendszerek kiépítése tekintetében, de aggodalmának ad hangot, amiért a 
pénzügyi, költségvetési és működési információk kezelését szolgáló integrált eszköz nem 
állt rendelkezésre az év végén; tudomásul veszi az ügynökség válaszát, hogy a pénzügyi 
rendszerek 2010 májusára elkészültek;

6. sajnálatának ad hangot, amiért a Számvevőszék megállapítása szerint a belső ellenőrzések  
számos esetben nem működtek megfelelően;

7. aggódik, amiért a költségek adott munkacsomagokhoz való rendelését, illetve a működési 
költségek finanszírozási forrásainak megállapítását lehetővé tevő integrált irányítási 
rendszer nem állt készen 2009 decemberére;

8. mindazonáltal javasolja, hogy a Parlament adja meg a mentesítést a közös vállalkozás 
ügyvezető igazgatójának a közös vállalkozás 2009-es pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

                                               
1 A Tanács 2008. december 16-i 1361/2008/EK rendelete az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási 
rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007/EK rendelet 
módosításáról (HL L 92., 2008.12.31., 12. o.)


