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1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2018
(2019/2100(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor 
het begrotingsjaar 2018,

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de gemeenschappelijke ondernemingen 
van de EU betreffende het begrotingsjaar 2018, vergezeld van de antwoorden van de 
gemeenschappelijke ondernemingen1,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 20182 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als bedoeld in artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 18 februari 2020 betreffende de aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de 
begroting voor het begrotingsjaar 2018 (05763/2019 – C9-0066/2019),

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van de Raad3, en met name artikel 208,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20124, en met name artikel 70,

– gezien Verordening (EG) nr. 219/2007 van de Raad van 27 februari 2007 betreffende de 
oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het 
Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar)5, en met name 
artikel 4 ter,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 

1 PB C 426 van 18.12.2019, blz. 1.
2 PB C 426 van 18.12.2019, blz. 26.
3 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
4 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
5 PB L 64 van 2.3.2007, blz. 1.
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30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in 
artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad6,

– gezien artikel 100 van en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie vervoer en toerisme, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0044/2020),

1. verleent de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar 
kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming 
voor het begrotingsjaar 2018;

2. formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 
uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Sesar, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor 
publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

6 PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.
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2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar 
voor het begrotingsjaar 2018
(2019/2100(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor 
het begrotingsjaar 2018,

– gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de gemeenschappelijke ondernemingen 
van de EU betreffende het begrotingsjaar 2018, vergezeld van de antwoorden van de 
gemeenschappelijke ondernemingen1,

– gezien de verklaring van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 20182 waarin de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als bedoeld in artikel 287 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 18 februari 2020 betreffende de aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de 
begroting voor het begrotingsjaar 2018 (05763/2019 – C9-0066/2019),

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van de Raad3, en met name artikel 208,

– gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20124, en met name artikel 70,

– gezien Verordening (EG) nr. 219/2007 van de Raad van 27 februari 2007 betreffende de 
oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het 
Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar)5, en met name 
artikel 4 ter,

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 

1 PB C 426 van 18.12.2019, blz. 1.
2 PB C 426 van 18.12.2019, blz. 26.
3 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
4 PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
5 PB L 64 van 2.3.2007, blz. 1.
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30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in 
artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad6,

– gezien artikel 100 van en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie vervoer en toerisme,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0044/2020),

1. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2018;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Sesar, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, 
en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

6 PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.



RR\1200210NL.docx 7/21 PE639.838v02-00

NL

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen 
van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2018
(2019/2100(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting 
van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2018,

– gezien artikel 100 van en bijlage V bij zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie vervoer en toerisme,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0044/2020),

A. overwegende dat de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (hierna “de 
Gemeenschappelijke Onderneming”) in februari 2007 is opgericht om het Sesar-
programma (onderzoek naar het beheer van het luchtverkeer in het gemeenschappelijke 
Europese luchtruim) te beheren, dat gericht is op de modernisering van het 
luchtverkeersbeheer in de Unie;

B. overwegende dat na de vaststelling van Verordening (EU) nr. 721/2014 van de Raad de 
looptijd van het Sesar 2020-programma is verlengd tot 31 december 2024;

C. overwegende dat de Gemeenschappelijke Onderneming werd opgezet als publiek-privaat 
partnerschap met de Unie en Eurocontrol als stichtende leden;

D. overwegende dat de bijdrage van de Unie voor de stationeringsfase van het uit hoofde 
van Horizon 2020 gefinancierde Sesar 2020 2014-2024 585 000 000 EUR bedraagt; 
overwegende dat de bijdrage van Eurocontrol in het kader van de nieuwe Horizon 2020-
lidmaatschapsovereenkomsten naar verwachting circa 500 000 000 EUR zal belopen en 
de bijdrage van de andere partners uit de luchtvaartsector ten minste 500 000 000 EUR 
zal bedragen, waarbij Eurocontrol en andere partners ongeveer 90 % van de bijdragen in 
natura verstrekken;

Algemeen

1. verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat de jaarrekening van de 
Gemeenschappelijke Onderneming over het op 31 december 2018 afgesloten jaar op alle 
materiële punten een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van de 
Gemeenschappelijke Onderneming per 31 december 2018, van de resultaten van haar 
verrichtingen, van haar kasstromen en van de veranderingen van de netto-activa in het op 
die datum afgesloten jaar, overeenkomstig haar financieel reglement en de door de 
rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels;

2. stelt vast dat de Rekenkamer in haar verslag verklaart dat de onderliggende verrichtingen 
bij de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het begrotingsjaar 
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2018 op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn;

3. merkt op dat efficiënte communicatie essentieel is voor het welslagen van door de Unie 
gefinancierde projecten; acht het belangrijk om de verwezenlijkingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming zichtbaarder te maken en meer informatie te 
verspreiden over de toegevoegde waarde ervan; vraagt de Gemeenschappelijke 
Onderneming een proactief communicatiebeleid te voeren en de resultaten van haar 
onderzoek mee te delen aan het grote publiek, onder meer via de sociale media en andere 
mediakanalen, met als doel de bevolking bewuster te maken van de impact van EU-steun 
en de aanvaarding door de markt te vergroten;

4. verzoekt de Rekenkamer om een beoordeling van de degelijkheid en betrouwbaarheid 
van de methodologie voor het berekenen en waarderen van niet-financiële 
bijdragen; wijst erop dat bij deze beoordeling moet worden gekeken naar de vormgeving 
en robuustheid van de richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van de procedure voor 
bijdragen in natura, teneinde bij te dragen aan de planning, verslaglegging en certificering 
met betrekking tot bijdragen in natura;

5. herinnert eraan dat Sesar de technische pijler van het initiatief inzake het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim (SES) is en tot taak heeft onderzoek te 
coördineren en uit te voeren om ertoe bij te dragen de versnippering van het SES tegen te 
gaan; wijst erop dat de vrije routes ter vermindering van de vlucht- en brandstofemissies 
tot de voornaamste verwezenlijkingen van de Gemeenschappelijke Onderneming 
behoren; is daarom van oordeel dat de Gemeenschappelijke Onderneming voorts kan 
worden benut om bij te dragen tot de duurzaamheid van de luchtvaartsector;

6. onderstreept dat de Gemeenschappelijke Onderneming een belangrijke bijdrage levert aan 
de bespoediging van de invoering van innovaties; onderstreept bovendien haar rol bij de 
aanzienlijke ontwikkeling van U-space en de productie van een blauwdruk om de veilige 
invoering en het veilige gebruik van drones in het lagere luchtruim mogelijk te maken, 
wat de basis vormt voor een moderne en snel groeiende sector;

Financieel en begrotingsbeheer

7. stelt vast dat in 2018 de begroting in betalingskredieten 94 800 000 EUR 
(90 900 000 EUR in 2017) bedroeg, en de begroting in vastleggingskredieten 
129 500 000 EUR (109 900 000 EUR in 2017); inclusief de ongebruikte kredieten uit 
voorgaande jaren, die de Gemeenschappelijke Onderneming opnieuw heeft opgenomen 
in de begroting voor het lopende jaar, en de bestemmingsontvangsten, bedroeg de totale 
beschikbare begroting voor betalingen 166 465 000 EUR (213 000 000 EUR in 2017) en 
de totale beschikbare begroting voor vastleggingen 175 918 000 EUR (tegen 130 900 000 
EUR in 2017);

8. stelt vast dat Sesar 1 in december 2016 formeel werd beëindigd en de laatste betaling in 
december 2017 werd gedaan, waarbij de ongebruikte betalingskredieten uit voorgaande 
jaren ter waarde van 40 000 000 EUR zijn overgedragen naar 2018 voor de terugbetaling 
van de te hoge contante bijdragen door uit de industrie afkomstige leden van Sesar 1 en 
voor de betaling van uitgestelde, maar nog steeds gerechtvaardigde kostendeclaraties 
voor projecten van het zevende kaderprogramma en het trans-Europees vervoersnetwerk 
(TEN-T); merkt met bezorgdheid op dat aan het eind van 2018 slechts 1 800 000 EUR 
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(5 %) van deze kredieten gebruikt konden worden voor de uitkering van achterstallige 
bedragen, 20 000 000 EUR (50 %) moest worden geannuleerd, en 18 200 000 EUR 
(45 %) werd overgedragen naar 2019; betreurt dat de Gemeenschappelijke Onderneming 
aan het eind van 2018 tijdens de afsluitingsfase van Sesar 1 nog steeds een groot bedrag, 
te weten 61 400 000 EUR, aan vastleggingen had openstaan, en dat deze aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming toegewezen middelen niet volledig zullen worden 
gebruikt;

Meerjarige begrotingsuitvoering in het kader van het zevende kaderprogramma en TEN-T

9. stelt vast dat van de door de andere leden te verstrekken bijdragen in natura en in 
contanten van 1 284 300 000 EUR voor de operationele en administratieve activiteiten 
van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (700 000 000 EUR van Eurocontrol en 
584 300 000 EUR van leden uit de luchtvaartsector), de Gemeenschappelijke 
Onderneming tegen het einde van 2018 1 099 800 000 EUR gevalideerd had 
(560 700 000 EUR van Eurocontrol en 539 100 000 EUR van de luchtvaartsector); 

Meerjarige begrotingsuitvoering in het kader van Horizon 2020

10. stelt vast dat van de subsidie van de Unie in het kader van Horizon 2020 van 
585 000 000 EUR, aan het eind van 2018 de gecumuleerde bijdragen in contanten van de 
Unie (directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer (DG MOVE)) aan de operationele 
activiteiten van de Gemeenschappelijke Onderneming 216 900 000 EUR bedroegen, en 
dat de bijdragen in natura en in contanten voor de operationele activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Sesar in 2020 van de andere leden ten minste 
1 000 000 000 EUR bedroegen (naar schatting 500 000 000 EUR van Eurocontrol en 
500 000 000 EUR van leden uit de luchtvaartsector); stelt bovendien vast dat aan het eind 
van 2018, de andere leden 14 400 000 EUR in contanten hadden bijgedragen en een 
gevalideerde bijdrage in natura van 114 000 000 EUR hadden geleverd, en dat daarnaast 
nog een bijdrage in natura van 120 200 000 EUR was gemeld, maar dat deze nog niet was 
gevalideerd;

11. stelt vast dat de Gemeenschappelijke Onderneming aan het eind van 2018 voor Sesar 
2020 81 % van de vastleggingskredieten en 61 % van de betalingskredieten die 
beschikbaar waren voor projecten in het kader van Horizon 2020 had uitgevoerd, en 
ongeveer 44 600 000°EUR (35 %) van de beschikbare betalingskredieten voor Horizon 
2020 had geannuleerd (de benuttingspercentages voor vastleggings- en betalingskredieten 
waren in 2017 respectievelijk 80,24 % en 67,97 %);

12. neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer dat de lage uitvoeringspercentages 
en het hoge niveau van annuleringen voor de betalingskredieten die in 2018 beschikbaar 
waren voor Horizon 2020 voornamelijk het gevolg zijn van de conservatieve 
begrotingsplanning van de Gemeenschappelijke Onderneming, en het feit dat er bij de 
begrotingsplanning en -monitoring niet volledig rekening is gehouden met de ongebruikte 
betalingskredieten van voorgaande jaren;

Functioneren

13. stelt vast dat de kernprestatie-indicatoren van de Gemeenschappelijke Onderneming in 
2018 met name PPP-hefboomeffecten voorspelden aan het eind van het programma:
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- bij de tussentijdse evaluatiemethode: 1,22,
- bij de verbeterde tussentijdse evaluatiemethode: 1,26,
- voor Horizon 2020: 2,26, en
- hefboomeffecten partnerschappen: 1,74;

14. merkt op dat de Gemeenschappelijke Onderneming haar voornaamste beleids- en 
operationele doelstellingen volgens het enig programmeringsdocument voor de periode 
2017-2019 heeft behaald;

15. herinnert de Gemeenschappelijke Onderneming aan zijn oproep stappen te ondernemen 
met het oog op het halen van de hefboomdoelstelling van 1,41 voor de gehele periode 
2014-2020;

16. merkt op dat de beheerkostenratio (administratieve/operationele begroting) onder de 5 % 
blijft, wat wijst op een vrij slanke en efficiënte organisatiestructuur van de 
Gemeenschappelijke Onderneming;

17. stelt vast dat de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar een van de gemeenschappelijke 
ondernemingen is waar meer operationele synergieën zijn gecreëerd met de 
gedecentraliseerde agentschappen van de Unie die werkzaam zijn op het gebied van 
onderzoek en innovatie, en merkt op dat de Gemeenschappelijke Onderneming heeft 
samengewerkt met het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de 
luchtvaart (EASA) inzake drones;

18. merkt op dat in het jaarlijks activiteitenverslag van de Gemeenschappelijke Onderneming 
van 2018 enkel voor 2017 informatie wordt gegeven over kernprestatie-indicatoren 
inzake genderevenwicht, en niet voor 2018; merkt op dat de informatie voor 2017 
betrekking heeft op door de Gemeenschappelijke Onderneming in 2016 gedane oproepen 
tot het indienen van voorstellen voor het Horizon 2020-programma, waarbij voor de 
kernprestatie-indicatoren de volgende cijfers worden gegeven: percentage vrouwen in 
Horizon 2020-projecten - 15,4 %; percentage vrouwelijke projectcoördinatoren - 12 %; 
percentage vrouwen in advies- en deskundigengroepen en andere groepen van de 
Commissie - 33,3 %;

19. merkt op dat de Gemeenschappelijk Onderneming drie grote initiatieven heeft opgezet 
die essentieel zijn geweest voor het bepalen van een toekomstvisie voor het 
luchtverkeersbeheer (ATM) in Europa in 2018 en dat de resultaten van deze initiatieven 
worden erkend door de gehele ATM-gemeenschap en zijn overgedragen aan de 
Commissie, die verdere stappen zal zetten om de resultaten op te nemen in de 
luchtvaartwetgeving en het beleidskader;

20. stelt vast dat de Gemeenschappelijke Onderneming, naast de resultaten van de projecten 
voor verkennend onderzoek, heeft laten zien dat zij een cruciale rol speelt bij innovatie 
voor de luchtvaart door nieuwkomers te integreren die niet behoren tot de traditionele 
actoren in onderzoek en innovatie inzake ATM;

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures

21. verneemt uit het verslag van de Rekenkamer dat de Gemeenschappelijke Onderneming 
op 31 december 2018 42 personeelsleden in dienst had (2017: 40);



RR\1200210NL.docx 11/21 PE639.838v02-00

NL

22. merkt op dat de Gemeenschappelijke Onderneming in 2018 48 contracten heeft 
ondertekend, waaronder 37 specifieke contracten ter uitvoering van de kadercontracten en 
interinstitutionele akkoorden van de Gemeenschappelijke Onderneming, en dat er 12 
aanbestedingsprocedures waren: vijf onderhandelde procedures zonder voorafgaande 
oproep tot mededinging, vijf onderhandelde procedures van zeer geringe, geringe en 
gemiddelde waarde, drie openbare aanbestedingsprocedure, en één prijs;

23. merkt op dat de Gemeenschappelijke Onderneming in januari 2018 in het kader van de 
bijdrageovereenkomst van DG Move een open oproep heeft gedaan tot het indienen van 
voorstellen voor studies en demonstraties over droneverkeersbeheer in Europa (U-Space 
Call), waarbij het maximale bedrag van de subsidies 9 500 000 EUR bedroeg en 
gefinancierd werd via het fonds van de Connecting Europe Facility (het CEF-fonds) van 
de Commissie; verneemt met grote bezorgdheid uit de bevindingen van de Rekenkamer 
dat de gunningscriteria van de oproep weliswaar over het algemeen in overeenstemming 
waren met de richtlijnen van Verordening (EU) nr. 1316/20131, maar dat volgens de 
Rekenkamer de gunnings- en subcriteria elkaar meermaals overlapten en er sprake was 
van inconsistenties, hetgeen afbreuk kan doen aan de algehele doeltreffendheid van de 
beoordeling van de subsidieaanvragen en waaraan aandacht moet worden besteed tijdens 
de ontwerp- en voorbereidingsfase van de oproep;

Interne controles

24. erkent dat de procedures van de Gemeenschappelijke Onderneming voor controles vooraf 
betrouwbaar zijn, in het bijzonder voor de tussentijdse en definitieve betalingen van het 
zevende kaderprogramma, en dat de Gemeenschappelijke Onderneming controles 
achteraf uitvoert ter plaatse bij de begunstigden, terwijl de gemeenschappelijke 
auditdienst van de Commissie belast is met het uitvoeren van controles achteraf van de 
betalingen van Horizon 2020-projecten; constateert dat het restfoutenpercentage voor 
controles achteraf dat eind 2018 werd gerapporteerd door de Gemeenschappelijke 
Onderneming, 1,29 % voor projecten van het zevende kaderprogramma bedroeg en 
1,33 % voor Horizon 2020-projecten; 

25. merkt op dat de Gemeenschappelijke Onderneming gevolg heeft gegeven aan de 
kwijtingsresolutie van het Parlement voor het financiële jaar 2017 en stappen heeft gezet 
om de zorgen van het Parlement aan te pakken, en stelt in het bijzonder vast dat de 
Gemeenschappelijke Onderneming een nieuw afdelingshoofd voor het team begroting en 
financiën heeft aangesteld, dat het team beschikt over een nieuwe medewerker financiën 
en een nieuwe assistent financiën, dat de Gemeenschappelijke Onderneming bezig is een 
financieel directeur aan te nemen, en dat er een nieuwe begrotingsprocedure is, hetgeen 
gezorgd heeft voor een tijdige voorbereiding van een gedetailleerde begroting;

Interne audits

26. merkt op dat de dienst Interne Audit van de Commissie (IAS) het definitieve auditverslag 
over de samenwerking tussen de Gemeenschappelijke Onderneming en het 
gemeenschappelijk ondersteuningscentrum en de tenuitvoerlegging van de instrumenten 

1 Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling 
van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 
intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129).
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en diensten van het gemeenschappelijk ondersteuningscentrum heeft gepubliceerd en 
hierin drie belangrijke aanbevelingen doet; merkt op dat de Gemeenschappelijke 
Onderneming een gedetailleerd actieplan heeft opgesteld om de risico’s die ten grondslag 
liggen aan deze aanbevelingen aan te pakken, en dat dit actieplan in 2019 zou worden 
uitgevoerd;

27. stelt vast dat de dienst Interne Audit (IAC) in 2018 werkzaamheden heeft uitgevoerd die 
gericht waren op betrouwbaarheidscontroles en adviesopdrachten; merkt op dat de IAC 
een vervolgcontrole inzake aanwervingen heeft uitgevoerd en actief heeft deelgenomen 
aan de risicobeoordeling van de Gemeenschappelijke Onderneming, heeft samengewerkt 
met de IAS, de Rekenkamer en andere betrokken auditactoren, heeft toegezien op de 
uitvoering van de actieplannen van de Gemeenschappelijke Onderneming met betrekking 
tot voorgaande audits en de kwijtingsprocedure heeft gevolgd;

28. neemt kennis van de workshop over bedrijfsrisicobeheer die de Gemeenschappelijke 
Onderneming in juli 2018 heeft gehouden om verslag te doen over risicobeheer en om de 
belangrijkste wijzigingen met betrekking tot bedrijfsrisico’s te bevestigen;

De stationeringsfase van het Sesar-project

29. verneemt dat de Rekenkamer in 2019 speciaal verslag nr. 11/2019 heeft gepubliceerd 
over de modernisering van het luchtverkeersbeheer door EU-regelgeving; merkt op dat de 
Rekenkamer in haar speciale verslag heeft beoordeeld of de Commissie de inzet van 
Sesar sinds 2011 op passende wijze heeft beheerd, of de maatregelen van de EU zijn 
aangewend voor projecten die de steun het hardst nodig hadden en of deze maatregelen 
een toegevoegde waarde hadden voor het beheer van het luchtverkeer in de EU; merkt op 
dat het luchtverkeer in de toekomst doeltreffend moet worden beheerd om veiligheid en 
doelmatigheid te waarborgen;

30. verneemt met bezorgdheid uit de bevindingen van de Rekenkamer dat het merendeel van 
de aan een audit onderworpen projecten zouden zijn gefinancierd zonder 
financieringssteun van de Unie, dat er tekortkomingen waren bij de uitvoering van de 
financieringsregeling, dat er met name onvoldoende prioriteiten zijn gesteld, en dat 
daadwerkelijke ATM-prestatievoordelen in een operationele omgeving nog steeds 
moeten worden aangetoond;

31. verzoekt de Commissie de kwijtingsautoriteit te informeren over de maatregelen die zij 
heeft genomen om mogelijke belangenconflicten te beperken, met name wat betreft de 
selectie van projecten;

32. steunt de aanbevelingen van de Rekenkamer om deze kwesties aan te pakken, en neemt er 
kennis van dat de Commissie alle aanbevelingen van de Rekenkamer heeft aanvaard; 
verzoekt de Commissie de aanbevelingen van de Rekenkamer ter harte te nemen;

Vervoer en toerisme

33. merkt op dat de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming in twee afzonderlijke 
afdelingen is gepresenteerd: 1) Sesar 1, en 2) Sesar 2020; stelt voorts vast dat Sesar 1 is 
medegefinancierd in het kader van TEN-T en het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek en dat Sesar 2020 is medegefinancierd uit hoofde van Horizon 2020; 
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34. stelt vast dat 83 % van de vastleggingskredieten en 47 % van de betalingskredieten zijn 
uitgevoerd (voor Sesar 1: 99 % en 5 % en voor Sesar2020: 81 % en 61 %); stelt vast dat 
het lage totale uitvoeringspercentage voor de betalingen voornamelijk te wijten is aan het 
lage percentage van Sesar 1, als gevolg van de financiële afsluiting van haar projecten en 
de afsluiting van het programma, alsook aan de inspanningen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming om de lopende kosten zo laag mogelijk te houden;

35. herinnert eraan dat Sesar de technische pijler van het SES-initiatief is en dat het tot taak 
heeft onderzoek te coördineren en uit te voeren om ertoe bij te dragen de versnippering van 
het SES tegen te gaan; wijst erop dat de vrije routes ter vermindering van de vlucht- en 
brandstofemissies tot de voornaamste verwezenlijkingen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming behoren; is daarom van oordeel dat de Gemeenschappelijke Onderneming 
voorts kan worden benut om bij te dragen tot de duurzaamheid van de luchtvaartsector;

36. onderstreept dat zowel voor de verdere ontwikkeling van het Europese luchtruim ten 
aanzien van SES2+ als voor de opneming van drones toereikende financiële en personele 
middelen nodig zijn;

37. stelt vast dat de Gemeenschappelijke Onderneming haar activiteiten heeft verricht met 
volledige inachtneming van vier verschillende kaders: Horizon 2020, het programma 
U-space voor demonstratieactiviteiten met drones in het kader van de CEF, en twee 
specifieke kaders voor de uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor de actieve 
geofencingdienst en de studie voor de ontwikkeling van een voorstel voor de toekomstige 
architectuur van het Europese luchtruim; onderkent dat de werking van de 
Gemeenschappelijke Onderneming door deze uiteenlopende rechtskaders aanzienlijk wordt 
gecompliceerd en prijst derhalve de Gemeenschappelijke Onderneming voor de 
succesvolle uitvoering van innovatieprojecten;

38. onderstreept dat de Gemeenschappelijke Onderneming een belangrijke bijdrage levert aan 
de bespoediging van de invoering van innovaties; onderstreept bovendien haar rol bij de 
aanzienlijke ontwikkeling van U-space en de productie van een blauwdruk om de veilige 
invoering en het veilige gebruik van drones in het lagere luchtruim mogelijk te maken, wat 
de basis vormt voor een moderne en snel groeiende sector; benadrukt dat de 
Gemeenschappelijke Onderneming een belangrijke rol speelt bij de voorbereiding op de 
actualisering van het Europees ATM-masterplan met het oog op een digitaal Europees 
luchtruim middels een holistische en op de passagiers gerichte digitale transformatie van 
de luchtvaart; is derhalve van mening dat de rol van de Gemeenschappelijke Onderneming 
moet worden erkend en versterkt in het kader van het volgende meerjarig financieel kader;

39. stelt vast dat de Gemeenschappelijke Onderneming de financiële en administratieve 
afsluiting van Sesar 1 heeft voortgezet; merkt op dat het feitelijke uitvoeringspercentage 
van het totale programma 89,9 % bedraagt; merkt op dat de Gemeenschappelijke 
Onderneming 30,7 miljoen EUR op haar virtuele bankrekening heeft staan om alle 
resterende verplichtingen van Sesar 1 te dekken en dat de Gemeenschappelijke 
Onderneming, volgens de verwachte betalingen en terugvorderingen, Sesar 1 met een 
geraamd kasoverschot van 30,6 miljoen EUR zal afsluiten; herinnert eraan dat de 
gecumuleerde begrotingsresultaten voor Sesar 1 zullen worden gebruikt voor de 
terugbetaling van de overtollige bijdragen in contanten van de leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming en dat het resterende ongebruikte bedrag zal worden 
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terugbetaald aan de Unie;

40. merkt op dat 2018 het eerste jaar van Sesar 2020 was zonder Sesar 1-projecten; merkt 
voorts op dat van de 96,0 miljoen EUR aan inkomsten die Sesar 2020 in 2018 heeft 
ontvangen, de bijdrage van de Unie 88,2 miljoen EUR en die van Eurocontrol 
5,2 miljoen EUR bedroeg;

41. stelt vast dat de ongebruikte betalingskredieten in 2018 hebben geresulteerd in een 
overschot van 19,3 miljoen EUR, dat binnen de Gemeenschappelijke Onderneming blijft 
(waarvan 0,05 miljoen EUR voor Sesar 1 en 19,25 miljoen EUR voor Sesar 2020), en dat 
het cumulatieve overschot 77,24 miljoen EUR bedraagt (waarvan 30,93 miljoen EUR voor 
Sesar 1 en 46,31 miljoen EUR voor Sesar 2020);

42. stelt vast dat de laatste controles van Sesar 1 met betrekking tot de in 2017 verrichte 
betalingen in 2018 zijn opgestart en dat de vierde reeks controles, bestaande uit 
23 controles bij acht leden, is afgerond; is bezorgd over het restfoutenpercentage van 
5,07 % voor 2018; 

43. neemt kennis van de resultaten van de personeelsbenchmarking van 2018: 61,67 % 
operationele posten, 28,57 % administratieve posten en 9,76 % neutrale posten.
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21.1.2020

ADVIES VAN DE COMMISSIE VERVOER EN TOERISME

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2018
(2019/2100(DEC))

Rapporteur voor advies: Maria Grapini

SUGGESTIES

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

1. is verheugd over de constatering van de Rekenkamer dat de rekeningen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (“de gemeenschappelijke onderneming”) over 
het begrotingsjaar 2018 op alle materiële punten wettig en regelmatig waren; 

2. merkt op dat de begroting van de gemeenschappelijke onderneming in twee afzonderlijke 
afdelingen is gepresenteerd: 1) Sesar 1, en 2) Sesar 2020; stelt voorts vast dat Sesar 1 is 
medegefinancierd in het kader van TEN-V en het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek en dat Sesar 2020 is medegefinancierd uit hoofde van Horizon 2020; 

3. stelt vast dat de gemeenschappelijke onderneming voor 2018 een definitieve begroting had 
van 153,4 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 119,9 miljoen EUR aan 
betalingskredieten en dat de uitvoeringspercentages respectievelijk 83 % en 47 % 
bedroegen (voor Sesar 1: 99 % en 5 % en voor Sesar 2020: 81 % en 61 %); stelt vast dat 
het lage totale uitvoeringspercentage voor de betalingen voornamelijk te wijten is aan het 
lage percentage van Sesar 1, als gevolg van de financiële afsluiting van haar projecten en 
de afsluiting van het programma, alsook aan de inspanningen van de gemeenschappelijke 
onderneming om de lopende kosten zo laag mogelijk te houden;

4. herinnert eraan dat Sesar de technische pijler van het initiatief inzake het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim (SES) is en tot taak heeft onderzoek te coördineren 
en uit te voeren om ertoe bij te dragen de versnippering van het SES tegen te gaan; wijst 
erop dat de vrije routes ter vermindering van de vlucht- en brandstofemissies tot de 
voornaamste verwezenlijkingen van de gemeenschappelijke onderneming behoren; is van 
oordeel dat de gemeenschappelijke onderneming voorts kan worden benut om bij te dragen 
tot de duurzaamheid van de luchtvaartsector;

5. onderstreept dat zowel voor de verdere ontwikkeling van het Europese luchtruim ten 
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aanzien van SESII+ als voor de opneming van drones toereikende financiële en personele 
middelen nodig zijn;

6. stelt vast dat de gemeenschappelijke onderneming haar activiteiten heeft verricht met 
volledige inachtneming van vier verschillende kaders: Horizon 2020, het programma 
U-space voor demonstratieactiviteiten met drones in het kader van de Connecting Europe 
Facility (CEF), en twee specifieke kaders voor de uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen voor de actieve geofencingdienst (AGS) en de studie voor de ontwikkeling van 
een voorstel voor de toekomstige architectuur van het Europese luchtruim; onderkent dat 
de werking van de gemeenschappelijke onderneming door deze uiteenlopende rechtskaders 
aanzienlijk wordt gecompliceerd en prijst derhalve de gemeenschappelijke onderneming 
voor de succesvolle uitvoering van innovatieprojecten;

7. onderstreept dat de gemeenschappelijke onderneming een belangrijke bijdrage levert aan 
de bespoediging van de invoering van innovaties; onderstreept bovendien haar rol bij de 
aanzienlijke ontwikkeling van U-space en het produceren van een blauwdruk om de veilige 
invoering en het veilige gebruik van drones in het lagere luchtruim mogelijk te maken, wat 
de basis vormt voor een moderne en snel groeiende sector; benadrukt dat de 
gemeenschappelijke onderneming een belangrijke rol speelt bij de voorbereiding op de 
actualisering van het Europees ATM-masterplan met het oog op een digitaal Europees 
luchtruim middels een holistische en op de passagiers gerichte digitale transformatie van 
de luchtvaart; is derhalve van mening dat de rol van de gemeenschappelijke onderneming 
moet worden erkend en versterkt in het kader van het volgende meerjarig financieel kader;

8. stelt vast dat de gemeenschappelijke onderneming de financiële en administratieve 
afsluiting van Sesar 1 heeft voortgezet; merkt op dat het feitelijke uitvoeringspercentage 
van het totale programma 89,9 % bedraagt; merkt op dat de gemeenschappelijke 
onderneming 30,7 miljoen EUR op haar virtuele bankrekening heeft staan om alle 
resterende verplichtingen van Sesar 1 te dekken en dat de onderneming, volgens de 
verwachte betalingen en terugvorderingen, Sesar 1 met een geraamd kasoverschot van 
30,6 miljoen EUR zal afsluiten; herinnert eraan dat de gecumuleerde begrotingsresultaten 
voor Sesar 1 zullen worden gebruikt voor de terugbetaling van de overtollige bijdragen in 
contanten van de leden van de gemeenschappelijke onderneming en dat het resterende 
ongebruikte bedrag zal worden terugbetaald aan de Unie;

9. merkt op dat 2018 het eerste jaar van Sesar 2020 was zonder Sesar 1-projecten; merkt 
voorts op dat van de 96,0 miljoen EUR aan inkomsten die Sesar 2020 in 2018 heeft 
ontvangen, de bijdrage van de Unie 88,2 miljoen EUR en die van Eurocontrol 
5,2 miljoen EUR bedroeg;

10. stelt vast dat de ongebruikte betalingskredieten in 2018 hebben geresulteerd in een 
overschot van 19,3 miljoen EUR, dat binnen de gemeenschappelijke onderneming blijft 
(waarvan 0,05 miljoen EUR voor Sesar 1 en 19,25 miljoen EUR voor Sesar 2020), en dat 
het cumulatieve overschot 77,24 miljoen EUR bedraagt (waarvan 30,93 miljoen EUR voor 
Sesar 1 en 46,31 miljoen EUR voor Sesar 2020);

11. stelt vast dat de laatste controles van Sesar 1 met betrekking tot de in 2017 verrichte 
betalingen in 2018 zijn opgestart en dat de vierde reeks controles, bestaande uit 
23 controles bij acht leden, is afgerond; is bezorgd over het restfoutenpercentage van 
5,07 % voor 2018; is echter tevreden over het cumulatieve restfoutenpercentage van 
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1,29 % bij Sesar 1; 

12. neemt kennis van de resultaten van de personeelsbenchmarking van 2018: 61,67 % 
operationele posten, 28,57 % administratieve posten en 9,76 % neutrale posten;

13. stelt voor dat het Parlement kwijting verleent aan de uitvoerend directeur van de 
gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van de begroting voor het 
begrotingsjaar 2018.
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