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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja mnenje Računskega sodišča, da so računovodski izkazi skupnega podjetja 
SESAR za leto 2009 zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije z vseh pomembnih 
vidikov zakonite in pravilne;

2. je seznanjen, da je skupno podjetje iz proračuna Evropske unije za leto 2009 prejelo 
55 milijonov EUR za prevzem obveznosti in 27.689.788 EUR za plačila;

3. priznava, da je skupno podjetje še vedno v začetnem obdobju, saj je bila nova uredba 
Sveta1, ki spreminja osnovni akt o skupnem podjetju SESAR, sprejeta šele 
16. decembra 2008; prav tako meni, da se skupno podjetje kot javno-zasebno partnerstvo 
sooča z drugačnimi izzivi kot tri agencije za promet;

4. je seznanjen, da bančni depoziti s konca leta v višini 86.800.000 EUR predstavljajo 
kršitev proračunskega načela enoletnosti;

5. pozdravlja ugotovitev Sodišča, da so bili leta 2009 sprejeti pomembni ukrepi za uvedbo 
sistemov nadzora, a je zaskrbljen, ker na koncu leta še ni bilo vzpostavljeno integrirano 
orodje za upravljanje finančnih, proračunskih in operativnih informacij; je seznanjen z 
odgovorom agencije, da so bili finančni sistemi vzpostavljeni do maja 2010;

6. obžaluje različne primere, ki jih je opredelilo Sodišče, ko notranji nadzor ni potekal 
pravilno;

7. je zaskrbljen, ker do decembra 2009 ni bil vzpostavljen integriran sistem upravljanja, ki bi 
omogočil, da se dodelijo stroški posebnim delovnim sklopom in opredelijo viri 
financiranja operativnih stroškov; 

8. kljub temu predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju skupnega podjetja SESAR podeli 
razrešnico za izvrševanje proračuna podjetja za proračunsko leto 2009.

                                               
1 Uredba Sveta (ES) št. 1361/2008 z dne 16. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 219/2007 o 
ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa 
(SESAR) (UL L 352, 31.12.2008, p. 12).


