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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, jog Audito Rūmai nustatė, kad bendros įmonės SESAR 2009 m. 
finansinės sąskaitos patikimos, o sandoriai, kuriais jos pagrįstos, visais reikšmingais 
atžvilgiais teisėti ir tvarkingi;

2. pažymi, kad bendrai įmonei iš 2009 m. Europos Sąjungos biudžeto buvo skirta 55 mln. 
EUR įsipareigojimų asignavimų ir 27 689 788 EUR mokėjimų asignavimų;

3. pripažįsta, kad bendra įmonė dar yra pradiniame veiklos etape, kadangi naujasis Tarybos 
reglamentas1, pagal kurį pakeistas pagrindinis BĮS aktas, priimtas tik 2008 m. gruodžio 
16 d. taip pat mano, kad bendra įmonė, kurios veikla grindžiama viešojo ir privačiojo 
sektorių partneryste, susiduria su skirtingais uždaviniais nei trys transporto agentūros;

4. pažymi, kad banko indėliai metų pabaigoje sudarė 86 800 000 EUR ir kad tai pažeidžia 
biudžeto metinio periodiškumo principą;

5. džiaugiasi, kad Audito Rūmai patvirtino, jog 2009 m. buvo imtasi svarbių veiksmų kuriant 
kontrolės sistemas, bet reiškia susirūpinimą tuo, kad iki metų pabaigos nebuvo sukurta 
integruota finansinės, biudžeto ir veiklos informacijos valdymo priemonė; pažymi, kad 
agentūra informavo, jog parengtos ir nuo 2010 m. gegužės mėn. taikomos finansinės 
sistemos;

6. apgailestauja, kad Audito Rūmai nustatė, jog pasitaikė atvejų, kai vidaus kontrolė neveikė 
tinkamai;

7. yra susirūpinęs dėl to, kad integruota valdymo sistema, kurią naudojant būtų galima 
priskirti išlaidas konkretiems darbams ir nustatyti, iš kokių šaltinių padengiamos veiklos 
išlaidos, 2009 m. gruodžio mėn. dar nebuvo taikoma; 

8. vis dėlto siūlo Parlamentui suteikti bendros įmonės vykdomajam direktoriui patvirtinimą, 
kad 2009 finansinių metų bendros įmonės biudžetas įvykdytas.

                                               
1 2008 m. gruod˛io 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1361/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) 
Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo 
(OL L 352, 31 12 2008, p. 12).


