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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

1. örömmel nyugtázza, hogy a Számvevőszék a 2012-es pénzügyi év vonatkozásában 

szabályszerűnek minősítette a SESAR közös vállalkozás elszámolásait; 

2. tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás éves költségvetése 2012-ben 148,7 millió euró 

volt a kötelezettségvállalási előirányzatokat tekintve és 107,3 millió euró a kifizetési 

előirányzatokat tekintve, és hogy a végrehajtás aránya a kötelezettségvállalási 

előirányzatok esetében 95%, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 86,3% volt; 

3. emlékeztet arra, hogy a SESAR közös vállalkozás alapvető szerepet tölt be az „Egységes 

európai égbolt” pillérét képező SESAR projekt keretében folytatott kutatások 

koordinálása és végrehajtása terén; továbbá emlékeztet arra, hogy a SESAR hamarosan 

az üzemeltetési szakaszba lép, amelyet az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak 

figyelmesen nyomon kell követniük annak biztosítása érdekében, hogy a projekt a 

kitűzött határidőn belül megvalósuljon; 

4. rámutat arra, hogy a SESAR projekt fejlesztési szakaszának költségvetése 2,1 milliárd 

euró, amelyet az Európai Unió, az Eurocontrol, valamint a részt vevő magán- és állami 

partnerek biztosítanak egyenlő részben; 

5. megjegyzi, hogy a Számvevőszék utal egy műszaki vizsgálatra, amely bizonyos projektek 

esetében hiányosságokat jelzett az előzetes ellenőrzések dokumentálása terén, valamint a 

SESAR és a Tiszta Égbolt közös vállalkozások közötti adatcsere és az eredmények 

cseréje tekintetében; felhívja a SESAR közös vállalkozást, hogy a közös projektjeik 

esetében gondoskodjon tevékenységeinek a Tiszta Égbolt közös vállalkozással való 

megfelelő összehangolásáról; 

6. javasolja, hogy az Európai Parlament adja meg a mentesítést a SESAR közös vállalkozás 

ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására vonatkozóan. 
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