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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta uzskata SESAR kopuzņēmuma 2009. gada pārskatus 
par ticamiem un tiem pakārtotos darījumus visos būtiskajos aspektos par likumīgiem un 
pareiziem;

2. atzīmē, ka kopuzņēmums no Eiropas Savienības 2009. gada budžeta saņēma 
EUR 55 miljonus saistību apropriācijās un EUR 27 689 788 maksājumu apropriācijās;

3. atzīst, ka kopuzņēmums joprojām ir darbības sākumposmā, jo jaunā Padomes regula1, ar 
kuru groza pamataktu, kas reglamentē SESAR kopuzņēmuma darbību, tika pieņemta tikai 
2008. gada 16. decembrī; turklāt uzskata, ka problemātiskie jautājumi, kas aktuāli 
kopuzņēmumam kā publiskā un privātā sektora partnerības struktūrai, atšķiras no tiem, 
kurus nākas risināt trim transporta jomas aģentūrām;

4. norāda — banku kontos noguldītie depozīti, kas gada beigās sasniedza EUR 86 800 000, 
liecina, ka ir pārkāpts budžeta gada pārskata princips;

5. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas konstatējumu, ka 2009. gadā ir panākti nozīmīgi 
uzlabojumi, lai izveidotu kontroles sistēmas, tomēr ir nobažījies, ka integrēts mehānisms 
finanšu, budžeta un ar pamatdarbību saistītās informācijas pārvaldīšanai līdz gada beigām 
vēl nebija ieviests; norāda — kopuzņēmums atbildējis, ka līdz 2010. gada maijam finanšu 
sistēmas ir ieviestas;

6. pauž nožēlu, ka vairākos gadījumos, kā to konstatējusi Revīzijas palāta, nav notikusi 
pareiza darījumu iekšējā kontrole;

7. ir nobažījies, ka līdz 2009. gada decembrim nebija ieviesta integrēta vadības sistēma, kas 
ļauj sadalīt izmaksas konkrētiem darbu kompleksiem un noteikt darbības izmaksām 
paredzētos finansējuma avotus; 

8. lai gan ar iepriekšminētajiem iebildumiem, tomēr ierosina Parlamentam sniegt 
kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par kopuzņēmuma 2009. finanšu gada 
budžeta izpildi.

                                               
1 Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1361/2008, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 219/2007, ar ko 
izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR) 
(OV L 352, 31.12.2008., 12. lpp.).


