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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over het feit dat de Rekenkamer tot de conclusie is gekomen dat de 
rekeningen van de gemeenschappelijke onderneming SESAR voor 2009 betrouwbaar zijn 
en dat zij de onderliggende verrichtingen op alle materiële punten als wettig en regelmatig 
beschouwt;

2. merkt op dat de gemeenschappelijke onderneming 55 miljoen euro aan 
vastleggingskredieten en 27 689 788 euro aan betalingskredieten heeft ontvangen uit de 
begroting van de Europese Unie voor 2009;

3. erkent dat de gemeenschappelijke onderneming zich nog steeds in een startfase bevindt, 
aangezien de nieuwe verordening van de Raad1 tot wijziging van de basisverordening 
betreffende de gemeenschappelijke onderneming pas op 16 december 2008 is vastgesteld; 
is tevens van mening dat de gemeenschappelijke onderneming een publiek-privaat 
partnerschap is en dus andere problemen kent dan de overige drie vervoeragentschappen;

4. merkt op dat deposito's op bankrekeningen aan het eind van het jaar van in totaal 
86 800 000 euro een inbreuk vormen op het jaarperiodiciteitsbeginsel;

5. is verheugd over de constatering van de Rekenkamer dat er in 2009 belangrijke stappen 
zijn gezet om controlesystemen in te voeren, maar acht het zorgwekkend dat er aan het 
eind van het jaar geen geïntegreerd instrument was ingevoerd voor het beheer van 
financiële, budgettaire en operationele informatie; neemt nota van het antwoord van de 
gemeenschappelijke onderneming dat de financiële systemen in mei 2010 zijn 
geïnstalleerd;

6. betreurt de diverse door de Rekenkamer gesignaleerde gevallen van niet goed 
functionerende interne controles;

7. acht het zorgwekkend dat er eind 2009 nog geen geïntegreerd beheersinformatiesysteem 
bestond om de kosten aan specifieke werkpakketten toe te rekenen of de financieringsbron
van operationele kosten vast te stellen;

8. stelt niettemin voor dat het Parlement de directeur van de gemeenschappelijke 
onderneming kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van de 
gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1361/2008 van de Raad van 16 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 219/2007 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het 
Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) (PB L 352 van 31.12.2008, blz. 12).


