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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 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 
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 
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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 
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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