
REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

z dnia 10 maja 2011 r. 

zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania 
budżetu wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2009 

PARLAMENT EUROPEJSKI, 

— uwzględniając ostateczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 
2009, 

— uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego wspól
nego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r., wraz 
z odpowiedziami wspólnego przedsięwzięcia ( 1 ), 

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 15 lutego 2011 r. (05894/2011 – C7-0051/2011), 

— uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 2 ), 
w szczególności jego art. 185, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1361/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozpo
rządzenie (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania 
europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) ( 3 ), w szczególności 
jego art. 4b, 

— uwzględniając przepisy finansowe wspólnego przedsięwzięcia SESAR przyjęte przez jego zarząd dnia 
28 lipca 2009 r. (dalej zwane „przepisami finansowymi SESAR”), 

— uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. 
w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 4 ), w szczególności jego art. 94, 

— uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki 
(A7–0124/2011), 

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że spra
wozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są legalne 
i prawidłowe, 

B. mając na uwadze, że wspólne przedsięwzięcie SESAR zostało utworzone w lutym 2007 r. w celu 
zarządzania programem badawczym w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europej
skiej przestrzeni powietrznej (Single European Sky Air Traffic Management Research – SESAR), 

C. mając na uwadze, że wspólne przedsięwzięcie znajduje się w początkowej fazie i w 2009 r. nie 
zakończono jeszcze tworzenia jego systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu sprawozdawczości 
finansowej,
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( 1 ) Dz.U. C 342 z 16.12.2010, s. 30. 
( 2 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 352 z 31.12.2008, s. 12. 
( 4 ) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.



D. mając na uwadze, że wspólne przedsięwzięcie będzie właścicielem wszystkich materialnych 
i niematerialnych środków trwałych, które wytworzy lub które zostały mu przekazane na czas rozwi
jania projektu SESAR, zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami z jego członkami, 

E. mając na uwadze, że w kwietniu 2010 r. Trybunał Obrachunkowy wydał opinię nr 2/2010 w sprawie 
przepisów finansowych wspólnego przedsięwzięcia SESAR, 

1. z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie przez Trybunał Obrachunkowy, iż sprawozdanie finansowe 
wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok 2009 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego 
podstaw są, we wszystkich istotnych aspektach, legalne i prawidłowe; 

2. odnotowuje, że wspólne przedsięwzięcie otrzymało z budżetu Unii na 2009 r. środki na pokrycie 
zobowiązań w wysokości 55 000 000 EUR oraz środki na pokrycie płatności w wysokości 
27 689 788 EUR; 

Wykonanie budżetu 

3. zauważa, że ostateczny budżet wspólnego przedsięwzięcia na rok 2009 obejmował środki na zobo
wiązania w kwocie 325 000 000 EUR oraz środki na płatności w kwocie 157 000 000 EUR; zauważa 
ponadto że stopy wykorzystania środków na zobowiązania i środków na płatności wynosiły odpo
wiednio 97,1 % i 43,2 %; 

4. przyznaje, że wspólne przedsięwzięcie znajduje się wciąż na początkowym etapie funkcjonowania, 
uwzględniając, że rozporządzenie (WE) nr 1361/2008, zmieniające akt podstawowy wspólnego przed
sięwzięcia SESAR (WE) nr 219/2007, przyjęto dopiero w dniu 16 grudnia 2008 r.; 

5. zauważa, że depozyty w banku na kwotę 86 800 000 EUR wg stanu na koniec roku stanowią naru
szenie zasady równowagi budżetu; 

6. uważa, że istotne jest ustanowienie warunków włączenia do budżetu wspólnego przedsięwzięcia na 
kolejny rok budżetowy salda rachunku dochodów i wydatków, jeśli jest ono dodatnie, aby sprecyzować 
stosowanie tego odstępstwa od ogólnej zasady równowagi budżetu; 

7. jest zaniepokojony, że zintegrowany system zarządzania, pozwalający na przydzielanie kosztów do 
poszczególnych pakietów prac i źródeł finansowania kosztów operacyjnych, które mają zostać wska
zane, nie został wprowadzony do grudnia 2009 r.; 

8. domaga się, aby do budżetu na każdy rok dołączać specjalne sprawozdanie w sprawie nadwyżki 
budżetowej przeniesionej z poprzednich lat, wyjaśniające, dlaczego środki te nie zostały wykorzystane 
oraz w jaki sposób i kiedy zostaną wykorzystane; 

Wkład od członków wspólnego przedsięwzięcia 

9. wzywa wspólne przedsięwzięcie do harmonizacji sposobu ujawniania w księgach wkładu pochodzącego 
od członków wspólnego przedsięwzięcia, zgodnie ze wskazówkami Komisji; 

10. wzywa wspólne przedsięwzięcie do dalszego rozszerzenia art. 97 i art. 98 przepisów wykonawczych do 
przepisów finansowych SESAR o postanowienia dotyczące członkostwa i współfinansowania, a w 
szczególności dotyczące: 

— warunków przyjmowania nowych członków, 

— wkładów rzeczowych wnoszonych przez członków, 

— warunków przeprowadzania przez wspólne przedsięwzięcie kontroli wkładów wnoszonych przez 
członków, 

— warunków, zgodnie z którymi zarząd może zatwierdzić współfinansowanie przekraczające standar
dowy maksymalny poziom 50 %;
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Systemy kontroli wewnętrznej 

11. wzywa wspólne przedsięwzięcie do ukończenia wdrażania systemu kontroli wewnętrznej i systemu 
informacji finansowej; 

12. z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, że w 2009 r. zostały podjęte 
istotne kroki w celu ustanowienia systemów kontroli, ale wyraża zaniepokojenie faktem, że zintegro
wane narzędzie służące do zarządzania informacjami finansowymi, budżetowymi i operacyjnymi nie 
zostało wprowadzone przed końcem roku; odnotowuje odpowiedź wspólnego przedsięwzięcia, że 
systemy finansowe zostały wprowadzone do maja 2010 r.; 

13. wzywa wspólne przedsięwzięcie do uwzględnienia w swoich przepisach finansowych konkretnego 
zapisu, że Służba Audytu Wewnętrznego (SAW) ma uprawnienia audytora wewnętrznego wspólnego 
przedsięwzięcia, na podstawie przepisu zawartego w ramowym rozporządzeniu finansowym doty
czącym organów Wspólnoty; 

14. uznaje w szczególności, że zadaniem SAW jako audytora wewnętrznego jest doradzanie wspólnemu 
przedsięwzięciu w sprawach związanych z ryzykiem, poprzez wydawanie niezależnych opinii na temat 
jakości zarządzania i systemów kontrolnych oraz poprzez wydawanie zaleceń mających na celu 
poprawę warunków wykonywania operacji i wspieranie należytego zarządzania finansami; jest ponadto 
zdania, że istotne jest, by wspólne przedsięwzięcie przedstawiało organowi udzielającemu absolutorium 
sprawozdanie sporządzone przez dyrektora wspólnego przedsięwzięcia, podsumowujące liczbę i rodzaj 
kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego oraz zalecenia i działania 
podjęte odnośnie do tych zaleceń; 

15. jest zdania, że z uwagi na wielkość budżetu i złożoność zadań stojących przed wspólnym przedsięw
zięciem powinno ono rozważyć powołanie komisji ds. audytu, która podlegałaby bezpośrednio zarzą
dowi; 

Rozporządzenie finansowe 

16. przyjmuje do wiadomości, że po wejściu w życie rozporządzenia (WE) nr 1361/2008 zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 219/2007 zarząd uchwalił nowe przepisy finansowe SESAR w dniu 28 lipca 
2009 r.; uważa, że przepisy te w znacznym stopniu opierają się na zasadach zawartych w ramowym 
rozporządzeniu finansowym, jest jednak zdania, że można dokonać dalszych udoskonaleń 
w odniesieniu do: 

— wyjątków od zasad budżetowych, 

— roli SAW, 

— powołania komisji ds. audytu, 

— postanowień dotyczących członkostwa we wspólnym przedsięwzięciu SESAR.
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