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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie przez Trybunał Obrachunkowy, iż sprawozdanie 
finansowe wspólnego przedsiębiorstwa SESAR za rok 2009 jest wiarygodne oraz że 
odnośne transakcje, we wszystkich istotnych aspektach, są zgodne z prawem 
i prawidłowe;

2. odnotowuje, że wspólne przedsiębiorstwo otrzymało z budżetu Unii na 2009 r. środki na 
pokrycie zobowiązań w wysokości 55 milionów EUR oraz środki na pokrycie płatności 
w wysokości 27 689 788 EUR;

3. przyznaje, że wspólne przedsiębiorstwo jest wciąż w okresie początkowym, bowiem nowe 
rozporządzenie Rady1, zmieniające akt podstawowy SJU, zostało przyjęte dopiero dnia 16 
grudnia 2008 r.; uważa również, że przed wspólnym przedsiębiorstwem, jako 
partnerstwem publiczno-prywatnym, stoją inne wyzwania niż przed trzema agencjami 
transportowymi;

4. zauważa, że wpłaty bankowe pod koniec roku budżetowego w wysokości 86 800 000 
EUR stanowią naruszenie budżetowej zasady jednoroczności;

5. z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie Trybunału, że w 2009 r. zostały podjęte istotne 
kroki w celu ustanowienia systemu kontroli, ale wyraża zaniepokojenie faktem, że 
zintegrowane narzędzie służące do zarządzania finansowymi, budżetowymi 
i operacyjnymi informacjami nie zostało wprowadzone pod koniec roku; odnotowuje 
odpowiedź agencji, że systemy finansowe zostały wprowadzone do maja 2010 r.;

6. ubolewa, że w kilku przypadkach, wykrytych przez Trybunał, wewnętrzne kontrole nie 
zostały poprawnie przeprowadzone;

7. jest zaniepokojona, że zintegrowany system zarządzania, pozwalający na przydzielanie 
kosztów do poszczególnych pakietów prac i źródeł finansowania kosztów operacyjnych, 
które mają zostać zidentyfikowane, nie został wprowadzony do grudnia 2009 r.; 

8. niemniej jednak proponuje, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu 
wspólnego przedsiębiorstwa absolutorium z wykonania budżetu wspólnego 
przedsiębiorstwa za rok budżetowy 2009.

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1361/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu 
zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) (Dz.U. L 352 z 31.12.08, s. 12).


