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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 2016 op alle materiële punten wettig en regelmatig waren; benadrukt 

de relevantie van de opmerkingen in speciaal verslag nr. 18/2014 van de Rekenkamer 

betreffende het gemeenschappelijk Europees luchtruim; 

2. wijst erop dat 2016 voor de gemeenschappelijke onderneming een overgangsjaar was 

waarin de Sesar 1-fase werd afgerond en de Sesar 2020-fase op kruissnelheid kwam, en 

dat de gemeenschappelijke onderneming haar begroting in twee afzonderlijke afdelingen 

heeft gepresenteerd, nl. 1) "SESAR 1" en 2) "SESAR 2020"; wijst er voorts op dat Sesar 

1 medegefinancierd werd uit programma's van TEN-V en het 7e kaderprogramma voor 

onderzoek (KP7), terwijl Sesar 2020 wordt medegefinancierd uit Horizon 2020, en dat 

deze verschillende regelgevingskaders voor deze begrotingsafdelingen een aanzienlijke 

administratieve uitdaging hebben gevormd voor de gemeenschappelijke onderneming en 

haar leden; benadrukt dat deze problemen in de toekomst omwille van de stabiliteit niet 

meer mogen voorkomen; 

3. merkt op dat de definitieve begroting voor 2016 van de gemeenschappelijke onderneming 

uit KP7 en Horizon 2020 101,4 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 

162,8 miljoen EUR aan betalingskredieten beliep en dat de uitvoeringspercentages 

respectievelijk 95,7 % en 63,2 % bedroegen; wijst erop dat het lage uitvoeringscijfer voor 

betalingskredieten hoofdzakelijk te wijten is aan vertragingen bij de uitvoering van 

studies en ontwikkelingen door de leden van de gemeenschappelijke onderneming; neemt 

nota van het feit dat de cumulatieve contante bijdrage van de Unie voor Sesar 1 aan het 

einde van het begrotingsjaar 2016 op 579,1 miljoen EUR uitkwam en dat Eurocontrol 

voor 476,9 miljoen EUR en de leden van de luchtverkeerssector voor 566,5 miljoen EUR 

in natura bijdroegen, terwijl de cumulatieve contante bijdrage van de Unie voor 

Sesar 2020 56,8 miljoen EUR bedroeg en er geen bijdragen in geld of in natura van 

andere leden werden gevalideerd omdat de projecten nog in een vroeg stadium 

verkeerden; 

4. merkt op dat de gemeenschappelijke onderneming problemen heeft gehad met de 

aanpassing aan de IT-tools van Horizon 2020 aan haar specifieke behoeften, hetgeen 

resulteerde in vertraging bij de verrichting van betalingen voor studies en ontwikkelingen 

van leden; betreurt dat 14,5 miljoen EUR aan betalingskredieten - die verband hielden 

met oproepen tot het indienen van voorstellen voor Sesar 2020 en activiteiten die 

oorspronkelijk in 2016 waren begroot - geannuleerd moest worden door middel van een 

gewijzigde begroting 2016 als gevolg van externe factoren waarop de 

gemeenschappelijke onderneming geen invloed had; is bezorgd over de aanhoudende 

stijging van uitstaande vastleggingen (RAL), die gedurende 2016 van 72,1 miljoen EUR 

naar 83,8 miljoen EUR stegen, en dringt erop aan dat deze trend na de overgang naar 

Sesar 2020 wordt gekeerd; 

5. is verheugd dat alle Sesar 1-projecten eind 2016 operationeel gezien werden afgesloten 
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en dat 61 oplossingen uit de eerste editie van de SESAR Solution Catalogue die klaar 

waren voor industrialisering en uitrol aan de luchtvaartgemeenschap geleverd zijn; merkt 

op dat 54 oplossingen die in Sesar 1 waren geïnitieerd, verder zullen worden ontwikkeld 

in Sesar 2020, hetgeen een beeld geeft van de inspanningen om een doeltreffende 

overgang tussen beide programma's te verzekeren; 

6. vraagt dat Sesar en de Commissie de resultaten van de uitrol van de Sesar-oplossing 

beoordelen, in het bijzonder in het licht van het waarborgen van de interoperabiliteit en 

van de vorderingen met betrekking tot de voltooiing van het gemeenschappelijk Europees 

luchtruim; vraagt, rekening houdend met het feit dat de uitrolfase al aan de gang is, dat 

Sesar begint met de uitwerking van het proefproject inzake een nieuwe vormgeving van 

het Europese luchtruim, die aanzienlijk zal bijdragen tot de financiële efficiëntie van de 

uitrol; 

7. is ingenomen met het feit dat in 2016 de vernieuwde overeenkomst tussen Eurocontrol en 

de gemeenschappelijke onderneming werd ondertekend, waarin de nieuwe rol van 

Eurocontrol als medeoprichter van Sesar wordt beschreven en een reeks toezeggingen en 

verbintenissen is opgenomen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van Sesar 2020; is 

ook verheugd over de uitbreiding van het aantal leden tot 19 en het feit dat zij meer dan 

100 bedrijven uit verschillende bedrijfstakken vertegenwoordigen die zullen deelnemen 

aan het industrieel onderzoek en de validatie- en demonstratieactiviteiten in het kader van 

Sesar 2020; neemt nota van de goedkeuring van de eerste editie van het enkelvoudig 

programmeringsdocument van de gemeenschappelijke onderneming voor de periode 

2017-2019; 

8. is bezorgd dat de gemeenschappelijke onderneming in haar procedure voor 

aanbestedingsdiensten een maximale contractbegroting vastlegt die niet gebaseerd lijkt te 

zijn op een kostenraming en op een systeem met de redelijke marktprijs als referentie; 

verzoekt de gemeenschappelijke onderneming een passend kostenramingsproces op te 

zetten alvorens op een systeem van redelijke referenties gebaseerde 

aanbestedingsprocedures te starten, met als doel de kostenefficiëntie van haar meerjarige 

dienstverleningscontracten te waarborgen; 

9. verzoekt de gemeenschappelijke onderneming een systematische interne procedure vast 

te stellen om een constatering van zwakke financiële draagkracht van een coördinator van 

een gesubsidieerd project te herbeoordelen, met maatregelen om het toegenomen 

financiële risico af te zwakken en te compenseren; wijst op het ontbreken van specifieke 

richtsnoeren voor de leden en hun externe auditors met betrekking tot de verklaring en 

certificering van in natura-bijdragen van leden aan Sesar 2020-projecten en verzoekt de 

gemeenschappelijke onderneming standaardopdrachten en een modelcertificaat te 

ontwikkelen voordat zij in 2018 bijdragen in natura ontvangt; 

10. is ingenomen met de publicatie van de "SESAR European Drones Outlook Study" in 

november 2016; is van mening dat er een waaier aan vernieuwingen nodig is, waaronder 

technologieën voor het beheer van het luchtverkeer, om drones op een veilige manier in 

het Europese luchtruim te integreren; neemt met belangstelling kennis van het overzicht 

dat in die publicatie wordt gegeven van de Europese dronemarkt tot 2050 en het grote 

potentieel voor Europa en zijn mondiaal concurrentievermogen, alsook de maatregelen 

die de komende vijf à tien jaar moeten worden genomen om dat potentieel te ontsluiten, 
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zoals ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling door op het niveau van de Unie een 

ecosysteem tot stand te brengen dat zowel een regelgevingskader als de technologie 

bestrijkt en dat alle belangrijke publieke en private stakeholders samenbrengt, en ertoe 

leidt dat de Unie meer financiële middelen verstrekt, met name om kleine en middelgrote 

ondernemingen in de sector een duwtje in de rug te geven; 

11. acht het verheugend dat de gemeenschappelijke onderneming een veelzijdige aanpak is 

blijven hanteren om de risico's doeltreffend te evalueren, te beheren en te verkleinen, en 

verwacht dat de gemeenschappelijke onderneming speciale aandacht schenkt aan kritieke 

bedrijfsrisico's die zij met betrekking tot het ATM-masterplan en Sesar 2020 heeft 

geconstateerd; is verheugd dat de raad van bestuur van de gemeenschappelijke 

onderneming op 18 maart 2016 de fraudebestrijdingsstrategie heeft goedgekeurd; 

12. merkt op dat er voor Sesar 1 21 audits waren gepland bij vijf geselecteerde leden en dat er 

daarvan 14 in 2016 werden afgerond in het kader van de derde auditcyclus bij alle 15 

leden zoals omschreven in de ex-post auditstrategie van de gemeenschappelijke 

onderneming; is bezorgd over het restfoutverhouding van 6,21 % voor 2016; is echter 

tevreden over het cumulatieve foutenpercentage van 1,34 % bij Sesar 1; 

13. wijst op de resultaten van de personeelsbenchmarking van 2016: 62 % operationele 

posten, 30 % administratieve posten en 8 % neutrale posten; 

14. stelt vast dat het beheer van het Europese luchtruim nog altijd gefragmenteerd is en dat 

het concept van een gemeenschappelijk Europees luchtruim nog niet is verwezenlijkt; 

wijst nogmaals op de essentiële rol van de gemeenschappelijke onderneming bij het 

coördineren en uitvoeren van het onderzoek in het kader van het Sesar-project, een van de 

pijlerprojecten van het gemeenschappelijk Europees luchtruim, ondanks het feit dat de 

uiterste termijn voor het bereiken van de doelstellingen van het Sesar-project is uitgesteld 

van 2020, zoals oorspronkelijk gepland, tot 2035; 

15. benadrukt dat het belangrijk is het probleem van de fragmentering van het Europese 

luchtruim aan te pakken, aangezien de Europese interne markt de voordelen van het 

gemeenschappelijk Europees luchtruim momenteel niet ten volle benut; 

16. stelt voor dat het Parlement kwijting verleent aan de uitvoerend directeur van de 

gemeenschappelijke onderneming Sesar voor de uitvoering van de begroting voor het 

begrotingsjaar 2016. 
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