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Ansvarsfrihet för 2008: Det gemensamma företaget Sesar 

1. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av 

budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2008 (C7-0262/2009 – 

2009/2188(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Sesar för 

budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma 

företaget Sesar för det budgetår som slutade den 31 december 2008 samt det 

gemensamma företagets svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5829/2010 – 

C7-0060/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om 

bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det 

europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)3, särskilt artikel 4b, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för transport och turism (A7-0077/2010). 

1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för det 

gemensamma företaget Sesar avseende genomförandet av det gemensamma företagets 

budget för budgetåret 2008. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan. 

                                                 
1  EUT C 310, 18.12.2009, s. 9. 
2  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  EUT L 64, 2.3.2007, s. 1. 
4  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution 

som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för det gemensamma 

företaget Sesar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 



 

2. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för det 

gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Sesar för 

budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma 

företaget Sesar för det budgetår som slutade den 31 december 2008 samt det 

gemensamma företagets svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5829/2010 – 

C7-0060/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om 

bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det 

europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)3, särskilt artikel 4b, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för transport och turism (A7-0077/2010). 

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma 

företaget Sesar för budgetåret 2008. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande 

direktören för det gemensamma företaget Sesar, rådet, kommissionen och revisionsrätten 

samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 

                                                 
1  EUT C 310, 18.12.2009, s. 9. 
2  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  EUT L 64, 2.3.2007, s. 1. 
4  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

 

3. Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del 

av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma 

företaget Sesar för budgetåret 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Sesar för 

budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma 

företaget Sesar för det budgetår som slutade den 31 december 2008 samt det 

gemensamma företagets svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5829/2010 – 

C7-0060/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om 

bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det 

europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR)3, särskilt artikel 4b, 

– med beaktande av budgetförordningen för det gemensamma företaget Sesar som antogs 

av dess styrelse den 3 juli 2007 (nedan kallad ”det gemensamma företagets 

budgetförordning”), 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för transport och turism (A7-0077/2010), och av följande skäl: 

A. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna 

för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och 

korrekta. 

                                                 
1  EUT C 310, 18.12.2009, s. 9. 
2  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  EUT L 64, 2.3.2007, s. 1. 
4  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72. 



B. Det gemensamma företaget Sesar bildades i februari 2007 och ska förvalta 

verksamheterna inom Sesar-projektet (Single European Sky Air Traffic Management 

Research). 

C. Det gemensamma företaget befinner sig i ett inledningsskede och hade inte fullt ut infört 

sina system för internkontroll och ekonomisk redovisning vid utgången av 2008. 

D. Det gemensamma företaget ska vara ägare av alla materiella och immateriella tillgångar 

som skapats av eller överlåtits till det gemensamma företaget för Sesar-projektets 

utvecklingsfas i enlighet med de särskilda avtalen med dess medlemmar. 

1. Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten bedömer det gemensamma företaget 

Sesars räkenskaper för 2008 som tillförlitliga och att den på det hela taget anser att de 

underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. 

2. Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget fick 250 000 000 EUR i 

åtagandebemyndiganden och 100 900 000 EUR i betalningsbemyndiganden från 

Europeiska unionens budget för 2008. 

3. Europaparlamentet är medvetet om att 2007–2008 var en igångkörningsperiod för 

företaget, att den nya rådets förordning (EG) nr 1361/20081 om ändring av 

grundrättsakten för det gemensamma företaget inte antogs förrän den 16 december 2008 

och att Eurocontrols inbetalning av det första bidraget var försenat. 

Underlåtenhet att följa budgetprincipen om ettårighet 

4. Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företagets styrelse antog den slutliga 

budgeten, som omfattade perioden från augusti 2007 till december 2008, i april 2008 och 

att detta beslut strider mot budgetprincipen om ettårighet. 

Genomförande av budgeten 

5. Europaparlamentet noterar att den slutliga budget som det gemensamma företagets 

styrelse antog i april 2008 visade sig vara mycket orealistisk, vilket illustreras av att 

utnyttjandegraderna när det gällde åtagandebemyndiganden och 

betalningsbemyndiganden låg på 1 procent respektive 17 procent. 

6. Europaparlamentet beklagar att kontrollerna av transaktionerna i flera fall inte utfördes på 

rätt sätt och att lämpliga interna kontroller för kontrakt och upphandling inte hade införts. 

Redovisning av tillgångar 

7. Europaparlamentet är bekymrat över att det gemensamma företaget trots de mycket låga 

utnyttjandegraderna hade avsevärda belopp på bankkonton vid årets slut och därmed bröt 

mot principen om balans i budgeten. 

8. Europaparlamentet rekommenderar uttryckligen det gemensamma företaget att utarbeta 

en redovisningsmetod för de tillgångar som uppkommer under projektets utvecklingsfas. 

Det gemensamma företagets budgetförordning 

                                                 
1  EUT L 352, 31.12.2008, s.12. 



 

9. Parlamentet välkomnar revisionsrättens avsikt att lämna ett yttrande om det gemensamma 

företagets budgetförordning som styrelsen antog i juli 2007. Parlamentet betonar i 

synnerhet vikten av att denna förordning stämmer överens med rambudgetförordningen 

för gemenskapsorgan och ansluter sig till revisionsrättens åsikt att bestämmelserna om 

genomförandet av budgeten och redovisningen av räkenskaperna, 

upphandlingsförfarandena och internrevisionsfunktionen behöver kompletteras. 

Parlamentet noterar vidare att det gemensamma företaget borde anta 

genomförandebestämmelser till sin budgetförordning. 

Årlig verksamhetsrapport 

10. Europaparlamentet rekommenderar uttryckligen det gemensamma företaget att respektera 

de tidsfrister som överenskommits med revisionsrätten för överlämnandet av den årliga 

verksamhetsrapporten. 

Internkontrollsystem 

11. Europaparlamentet noterar att en internrevisionstjänst som uppfyller relevanta 

internationella standarder inte inrättades förrän i januari 2009. Parlamentet ber också det 

gemensamma företaget att så fort som möjligt utarbeta lämpliga internkontrollsystem i 

samband med offentliga upphandlingar. I synnerhet betonar parlamentet vikten av att 

utarbeta en katastrofplan och fastställa en uppgiftsskyddspolicy. 

12. Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företaget i sina räkenskaper för 2008 

tagit upp ränteintäkter på 148 370 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen visar enligt 

parlamentet att det gemensamma företaget fortlöpande har en stor likviditet. Parlamentet 

noterar att det gemensamma företagets likvida medel per den 31 december 2008 uppgick 

till 116 007 569 EUR. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka 

möjligheter det finns att se till att det gemensamma företaget till fullo tillämpar principen 

om behovsinriktad förvaltning av likvida medel, och vilka ändringar som krävs för att 

fortlöpande hålla det gemensamma företagets likvida medel på en så låg nivå som 

möjligt. 

13. Europaparlamentet noterar dessutom att styrelsen inte upprättade en tjänsteförteckning för 

2008. 

 


