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INLEIDING 

1. De gemeenschappelijke onderneming Sesar (SJU), gevestigd te Brussel, 

werd in februari 2007 opgericht1

2. Het Sesar-project beoogt de modernisering van de luchtverkeersbeveiliging 

(ATM) in Europa en is in drie fasen verdeeld: 

 voor het beheer van de technologische 

component van het Sesar-project (Single European Sky Air Traffic 

Management Research).  

a) een "definitiefase" (2004-2007), geleid door de Europese Organisatie voor 

de Veiligheid van de Luchtvaart (Eurocontrol) en met cofinanciering uit de 

begroting van de Europese Unie via het programma voor het 

trans-Europese vervoersnetwerk. Het resultaat was het Europese 

”ATM-masterplan”, dat de inhoud van de nieuwe generatie ATM-systemen 

bepaalt en de ontwikkeling en ingebruikname ervan beschrijft; 

b) een uit twee termijnen bestaande "ontwikkelingsfase" (termijn 1: 

2008-2016 gefinancierd uit de programmeringsperiode 2008-2013; termijn 

2: 2017-2024, gefinancierd uit de programmeringsperiode 2014-2020), die 

wordt beheerd door de SJU, en leidt tot de totstandbrenging van nieuwe 

technologische systemen, bestanddelen en operationele procedures zoals 

bepaald in het Europese ATM-masterplan; 

c) een "stationeringsfase" (2014-2024), die zal worden geleid door het 

bedrijfsleven en belanghebbenden, voor de grootschalige productie en 

invoering van de nieuwe ATM-infrastructuur. 

                                            
1  Verordening (EG) nr. 219/2007 van de Raad van 27 februari 2007 betreffende de 

oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het 
Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) (PB L 64 
van 2.3.2007, blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1361/2008 van de Raad 
(PB L 352 van 31.12.2008, blz. 12). 
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3. De SJU was opgezet als publiek-privaat partnerschap. De oprichtende 

leden zijn de Europese Unie, vertegenwoordigd door de Commissie, en 

Eurocontrol, vertegenwoordigd door haar agentschap. Na een oproep tot het 

indienen van blijken van belangstelling werden 15 publieke en private 

ondernemingen uit de luchtvaartindustrie lid van de gemeenschappelijke 

onderneming. Hiertoe behoren vliegtuigfabrikanten, fabrikanten van grond- en 

boordapparatuur, verleners van luchtvaartnavigatiediensten en 

luchthavenautoriteiten. 

4. Het budget voor de ontwikkelingsfase van het Sesar-project bedraagt 

2,1 miljard euro, dat in gelijke delen door de EU, Eurocontrol en de 

deelnemende publieke en private partners moet worden opgebracht. De 

bijdrage van de EU wordt betaald uit het zevende kaderprogramma voor 

onderzoek en het vervoerprogramma voor de trans-Europese netwerken. 

Ongeveer 90 % van de financiering door Eurocontrol en de andere 

belanghebbenden wordt in natura verstrekt. 

5. De gemeenschappelijke onderneming Sesar begon autonoom te werken op 

10 augustus 2007. 

TOELICHTING BIJ DE BETROUWBAARHEIDSVERKLARING 

6. De door de Rekenkamer gehanteerde controleaanpak omvat cijferanalyses, 

toetsing van verrichtingen op het niveau van de gemeenschappelijke 

onderneming en een beoordeling van de essentiële beheersingsmaatregelen 

van de toezicht- en controlesystemen. Hierbij komt nog controle-informatie 

afkomstig uit het werk van andere controleurs (indien relevant) en een analyse 

van de ''management representations''. 

BETROUWBAARHEIDSVERKLARING 

7. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 287 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU) controleerde de Rekenkamer: 
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a) de jaarrekening van de gemeenschappelijke onderneming Sesar, die 

bestaat uit de financiële staten2 en de verslagen over de uitvoering van de 

begroting3

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de 

rekeningen. 

 betreffende het per 31 december 2013 afgesloten 

begrotingsjaar; 

De verantwoordelijkheid van de leiding 

8. Overeenkomstig de artikelen 39 en 50 van Gedelegeerde Verordening (EU) 

nr. 1271/20134

a) De verantwoordelijkheden van de leiding inzake de jaarrekening van de 

gemeenschappelijke onderneming omvatten het opzetten, invoeren en in 

stand houden van een internebeheersingssysteem met betrekking tot de 

opstelling en de getrouwe weergave van financiële staten die geen 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevatten, 

het selecteren en toepassen van adequate grondslagen voor financiële 

verslaglegging op basis van de door de rekenplichtige van de Commissie

 van de Commissie is de leiding verantwoordelijk voor het 

opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening van de 

gemeenschappelijke onderneming, alsmede voor de wettigheid en 

regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen: 

5

                                            
2  Deze omvatten de balans en de economische resultatenrekening, de tabel van de 

kasstromen, de staat van de veranderingen van de nettoactiva en een overzicht 
van belangrijke grondslagen voor financiële verslaglegging en andere 
toelichtingen. 

 

3  Deze omvatten de verslagen over de uitvoering van de begroting en een overzicht 
van begrotingsbeginselen en andere toelichtingen. 

4  PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42. 

5. De door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels zijn 
afgeleid van de International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), 
uitgebracht door de Internationale Federatie van Accountants of, waar van 
toepassing, de International Accounting Standards (IAS)/International Financial 
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vastgestelde boekhoudregels en het maken van boekhoudkundige 

schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. De 

directeur keurt de jaarrekening van de gemeenschappelijke onderneming 

goed nadat de rekenplichtige deze heeft voorbereid op basis van alle 

beschikbare gegevens en een toelichting bij de jaarrekening heeft 

opgesteld waarin hij onder meer verklaart dat hij redelijke zekerheid heeft 

dat deze op alle materiële punten een getrouw beeld geeft van de 

financiële positie van de gemeenschappelijke onderneming. 

b) De verantwoordelijkheden van de leiding inzake de wettigheid en 

regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen en de inachtneming van 

het beginsel van goed financieel beheer omvatten het opzetten, invoeren 

en in stand houden van een doeltreffend en doelmatig 

internebeheersingssysteem, waarbij ook naar behoren toezicht wordt 

uitgeoefend en passende maatregelen worden getroffen ter voorkoming 

van onregelmatigheden en fraude en, indien nodig, rechtsvervolging wordt 

ingesteld om onverschuldigd betaalde of verkeerd gebruikte middelen terug 

te vorderen. 

De verantwoordelijkheid van de controleur 

9. De Rekenkamer heeft de verantwoordelijkheid om op basis van haar 

controle aan het Europees Parlement en de Raad6

                                                                                                                               

Reporting Standards (IFRS), uitgebracht door de International Accounting 
Standards Board. 

 een verklaring voor te 

leggen over de betrouwbaarheid van de jaarrekening en over de wettigheid en 

regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. De Rekenkamer verricht 

haar controle overeenkomstig de internationale controlestandaarden en de 

regels inzake beroepsethiek van IFAC en de internationale standaarden van 

hoge controle-instanties van INTOSAI. Volgens die standaarden moet de 

6 Zie artikel 107 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de 
Commissie (PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42). 
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Rekenkamer de controle zodanig plannen en uitvoeren dat redelijke zekerheid 

wordt verkregen dat de jaarrekening van de gemeenschappelijke onderneming 

geen afwijkingen van materieel belang bevat en de onderliggende verrichtingen 

bij die rekening wettig en regelmatig zijn. 

10. De controle houdt in dat procedures worden uitgevoerd om 

controle-informatie te verkrijgen over de bedragen en mededelingen in de 

rekeningen en over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 

verrichtingen. De selectie van de procedures is afhankelijk van het oordeel van 

de controleur, dat is gebaseerd op de inschatting van de risico's op afwijkingen 

van materieel belang in de rekeningen en op niet-conformiteit van materieel 

belang van de onderliggende verrichtingen met vereisten uit de regelgeving 

van de Europese Unie, hetzij door fraude, hetzij door fouten. Bij deze 

risico-inschatting kijkt de controleur naar de interne beheersingsmaatregelen 

met betrekking tot de opstelling en getrouwe weergave van de rekeningen en 

naar de toezicht- en controlesystemen die worden gehanteerd ter waarborging 

van de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen en zet 

hij controleprocedures op die onder de gegeven omstandigheden adequaat 

zijn. Bij de controle worden tevens de geschiktheid van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaglegging en de redelijkheid van de 

boekhoudkundige schattingen beoordeeld, evenals de algehele presentatie van 

de rekeningen. 

11. De Rekenkamer is van oordeel dat de verkregen controle-informatie 

toereikend is en geschikt als grondslag voor de hiernavolgende oordelen. 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

12. Naar het oordeel van de Rekenkamer geeft de jaarrekening van de 

gemeenschappelijke onderneming op alle materiële punten een getrouw beeld 

van haar financiële situatie per 31 december 2013 en van de resultaten van 

haar verrichtingen en kasstromen voor het op die datum afgesloten jaar, 
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overeenkomstig de bepalingen van haar financiële regeling en de door de 

rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels. 

Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen bij de rekeningen 

13. Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende verrichtingen 

bij de jaarrekening betreffende het per 31 december 2013 afgesloten 

begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig. 

14. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan de oordelen van de 

Rekenkamer. 

OPMERKINGEN OVER HET BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER 

Begrotingsuitvoering 

15. De door de raad van bestuur vastgestelde definitieve begroting 2013 

omvatte vastleggingskredieten ten belope van 64,3 miljoen euro en 

betalingskredieten ten belope van 105,4 miljoen euro. De bestedingsgraad 

bedroeg 99,6 % voor de vastleggingskredieten en 94,7 % voor de 

betalingskredieten. 

Multilaterale kaderovereenkomst (MFA) 

16. Op 31 december 2013 bestond de ontwikkelingsfase van de JSU in 

projectwerkzaamheden door 16 leden (waaronder Eurocontrol) aan 

programma-activiteiten waarbij meer dan 100 particuliere en openbare 

instanties en onderaannemers waren betrokken. 333 van de 358 

Sesar-programmaprojecten (93 %) in de derde MFA werden uitgevoerd of 

waren reeds voltooid. 

17. Van de 595 miljoen euro aan cofinancieringsbijdragen die volgens de derde 

MFA door de Europese Unie en Eurocontrol aan de andere 15 leden dienen te 

worden betaald, was 100 % op 31 december 2013 vastgelegd en 55 % 
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(316 miljoen euro) uitbetaald, terwijl de resterende 45 % (279 miljoen euro) 

naar verwachting op 31 december 2016 zal zijn betaald. 

18. In 2013 sloot de gemeenschappelijke onderneming haar vierde MFA, die op 

1 januari 2014 van kracht werd voor de resterende drie jaar van de levensduur 

van de gemeenschappelijke onderneming7

ANDERE AANGELEGENHEDEN 

. 

Rechtskader 

19. Op 13 december 2013 nam de raad van bestuur van de SJU, in 

overeenstemming met de Commissie, het financieel reglement van de SJU 

voor de programmeringsperiode 2014-2020 voorlopig aan krachtens 

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 

30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, 

bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad, die in werking trad op 1 januari 2014. 

20. Het financieel reglement van de SJU is onderworpen aan de uit te brengen 

adviezen en het te nemen besluit van de Commissie, met name aangaande de 

voortzetting van afwijkingen ten aanzien van de financiering die in de vorige 

programmeringsperiode van kracht waren. 

                                            
7 De vierde MFA voorziet in de (i) verlaging van het aantal projecten naar 250, met 

name door fusies, teneinde de doelmatigheid in het projectbeheer te verbeteren, 
en (ii) de toewijzing van 38 miljoen euro aan financiële middelen aan nieuwe 
operationele activiteiten en initiatieven, voornamelijk door vrijgekomen financiële 
middelen van bestaande operationele activiteiten als gevolg van gerealiseerde 
kostenbesparingen. 
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Interne auditfunctie en de Dienst interne audit van de Commissie 

21. In overeenstemming met het gecoördineerde strategische controleplan van 

de DIA/IAF voor de JSU voor 2012-2014 verrichtte de DIA een beperkte 

beoordeling van de sluitingsprocedure voor subsidiebeheerprojecten8 en een 

risicobeoordeling van de informatietechnologie (IT), en verrichtte de IAF een 

nalevingsgerichte controle voor aanbestedingen en contractbeheer9

Toezicht op en verslaglegging over de onderzoeksresultaten 

 en een 

beoordeling van de machtigingen voor de ABAC-workflow in 2013. 

22. In 2013 heeft de SJU haar beleid inzake de controle en verslaglegging van 

onderzoeksresultaten voortgezet door de publicatie op 31 mei 2013 van haar 

jaarverslag over de controle door de gemeenschappelijke onderneming van de 

uitvoering van de bepalingen inzake intellectueel eigendom in alle 

begrotingsjaren vóór 2013 en door de vaststelling, op 30 oktober 2013, door 

haar raad van bestuur van de samengestelde lijst met nieuwe informatie en de 

gerelateerde eigendomsstatus voor alle begrotingsjaren vóór 2013. 

23. Daarnaast verspreidde de SJU nieuwe onderzoekskennis door 

gedetailleerde informatie over producten en hun processen op het extranet van 

de relevante belanghebbenden te plaatsen en door samenvattende algemene 

gegevens over de producten uit 2013 in haar jaarlijks activiteitenverslag 2013 

op te nemen. 

                                            
8 Het eindverslag van 21 oktober 2013 vermeldde de noodzaak van bewijs van 

uitgebreide technische beoordelingen met inbegrip van alle bronnen van 
zekerheid en de noodzaak van een consistent documentbeheersysteem. 

 

9 Het eindverslag van 7 augustus 2013 vermeldde de noodzaak van verbeterde 
richtsnoeren over rollen, verantwoordelijkheden en grenzen van bevoegdheden, 
en de noodzaak tot het aannemen van een "procedure voor identificatie en opslag 
van te leveren producten". 
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Belangenconflicten 

24. De SJU heeft specifieke maatregelen getroffen om belangenconflicten te 

voorkomen ten aanzien van haar drie voornaamste belanghebbenden: de 

leden van de raad van bestuur, werknemers en deskundigen. Deze 

maatregelen zijn adequaat vastgelegd in een uitgebreide schriftelijke procedure 

die in 2012 is bijgewerkt. 

De tweede tussentijdse evaluatie van de Commissie10

25. De tweede tussentijdse evaluatie van de Commissie werd tussen 

oktober 2013 en maart 2014 verricht; daarbij werd de gemeenschappelijke 

onderneming beoordeeld ten aanzien van de uitvoering van de verordening, 

werkmethoden, verkregen resultaten en algemene financiële situatie. 

 

26. Het verslag bevat twee belangrijke aanbevelingen: de eerste betreft de 

noodzaak om beter te voorzien in de specifieke informatie- en 

communicatiebehoeften van lidstaten, die verschillen van de meer technische 

behoeften van de leden van de gemeenschappelijke onderneming11

Follow-up van eerdere opmerkingen 

, en de 

tweede betreft de noodzaak om te blijven streven naar verbetering van de 

uitvoeringsgraad van de jaarlijkse doelstellingen van de gemeenschappelijke 

onderneming (zoals weergegeven in haar jaarlijks werkprogramma), die steeg 

van ongeveer 60 % in 2010 tot 82 % tegen eind 2012. 

27. De verbeteringen op het gebied van de controle vooraf zijn doorgevoerd. 

                                            
10 Tweede tussentijdse evaluatie van de gemeenschappelijke onderneming Sesar 

(juni 2014). 

11 Op basis van een enquête van de vertegenwoordigers van de lidstaten die 
zetelen in het Comité voor het gemeenschappelijke luchtruim (“Single Sky 
Committee”), dat is opgericht om de Europese Commissie (DG MOVE) te 
ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim. 
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Dit verslag werd door kamer IV onder voorzitterschap van de heer Milan Martin 

CVIKL, lid van de Rekenkamer, vastgesteld te Luxemburg op haar vergadering 

van 21 oktober 2014. 

   Voor de Rekenkamer 

 

   Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

   President 
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BIJLAGE 

Gemeenschappelijke onderneming Sesar (Brussel) 

Bevoegdheden en activiteiten 

 
Bevoegdheden van 
de Unie volgens het 
Verdrag 
 
(Artikelen 187 en 188 
van het Verdrag 
betreffende de 
werking van de 
Europese Unie) 

Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 
betreffende het zevende kaderprogramma voorziet in een bijdrage van de Gemeenschap 
aan de oprichting van publiek-private partnerschappen voor een lange termijn in de vorm 
van gezamenlijke technologie-initiatieven, waaraan uitvoering kan worden gegeven met 
gemeenschappelijke ondernemingen in de zin van artikel 187 van het Verdrag. 
 

Verordening (EG) nr. 219/2007 van de Raad betreffende de oprichting van de 
gemeenschappelijke onderneming SESAR, zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 
nr. 1361/2008 (PB L 352 van 31.12.2008). 

Bevoegdheden van 
de 
gemeenschappelijke 
onderneming 
 
(Verordening (EG) 
nr. 219/2007 van de 
Raad, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij 
Verordening (EG) 
nr. 1361/2008) 

Doelstellingen 
De gemeenschappelijke onderneming heeft tot doel door coördinatie en concentratie van alle 
relevante onderzoek- en ontwikkelingsinspanningen in de EU te zorgen voor de 
modernisering van het Europese luchtverkeersbeveiligingssysteem. Zij is belast met de 
uitvoering van het ATM-masterplan, met name met de volgende taken: 
• in overeenstemming met het ATM-masterplan zorgen voor de organisatie en de coördinatie 
van de activiteiten van de Sesar-ontwikkelingsfase, zoals deze resulterden uit de door 
Eurocontrole beheerde definitiefase van het project, door de publieke en de particuliere 
financiële middelen in één enkele structuur te bundelen en te beheren; 
• de nodige financiering voor de activiteiten van de Sesar-ontwikkelingsfase aantrekken, in 
overeenstemming met het ATM-masterplan;  
• de betrokkenheid van de belanghebbenden van de luchtverkeersbeveiligingssector in 
Europa garanderen; het gaat met name om: verleners van luchtvaartnavigatiediensten, 
luchtruimgebruikers, belangenorganisaties van beroepspersoneel, luchthavens, en de 
fabrikanten; evenals relevante wetenschappelijke instellingen of de relevante 
wetenschappelijke gemeenschap; 
• de technische onderzoeks-, ontwikkelings-, validerings- en studiewerkzaamheden 
organiseren die onder haar gezag moeten worden uitgevoerd en aldus versnippering van 
deze activiteiten voorkomen; 
• toezicht uitoefenen op de activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling van naar behoren 
in het ATM-masterplan aangegeven gemeenschappelijke producten en, zo nodig, speciale 
openbare aanbestedingen organiseren. 

Organisatie 
 

(Verordening (EG) 
nr. 219/2007 van de 
Raad, zoals laatstelijk 
gewijzigd bij 
Verordening (EG) 
nr. 1361/2008) 

Raad van bestuur 
De raad van bestuur heeft tot taak: 

a) het door de Raad goedgekeurde ATM-masterplan, als bedoeld in artikel 1, 
lid 2, van de verordening vast te stellen en alle wijzigingsvoorstellen goed te 
keuren;  

b) de nodige richtsnoeren te geven en besluiten te nemen die nodig zijn voor de 
uitvoering van de ontwikkelingsfase van het Sesar-project en algemeen 
toezicht uit te oefenen op de uitvoering daarvan;  

c) het in artikel 16, lid 1, bedoelde werkprogramma en de jaarlijkse 
werkprogramma's van de gemeenschappelijke onderneming, alsmede de 
jaarlijkse begroting, met inbegrip van de personeelsformatie goed te keuren; 

d) een onderhandelingsmandaat te verlenen en te beslissen over de toetreding 
van nieuwe leden en over de bijbehorende, in artikel 1, lid 3, bedoelde 
lidmaatschapsovereenkomsten; 

e) toe te zien op de uitvoering van de overeenkomsten tussen de leden en de 
gemeenschappelijke onderneming; 

f) de uitvoerend directeur te benoemen en te ontslaan en het organogram goed 
te keuren en toe te zien op het functioneren van de uitvoerend directeur; 

g) te beslissen over de hoogte van de financiële bijdragen en de procedures 
voor de betaling daarvan en over de raming van de bijdragen in natura van 
de leden;  

h) het financieel reglement van de gemeenschappelijke onderneming vast te 
stellen; 
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i) de jaarrekeningen en de balans goed te keuren; 
j) het jaarverslag over de vorderingen in de ontwikkelingsfase van het 

Sesar-project en de financiële situatie bedoeld in artikel 16, lid 2, goed te 
keuren; 

k) te besluiten over de voorstellen aan de Commissie betreffende de verlenging 
en de ontbinding van de gemeenschappelijke onderneming; 

l) de voorwaarden vast te stellen voor verlening van toegangsrechten tot 
materiële en immateriële activa die het eigendom zijn van de 
gemeenschappelijke onderneming en voor de overdracht van deze activa; 

m) de regels en procedures vast te stellen voor het sluiten van de 
overeenkomsten die nodig zijn voor uitvoering van het ATM-masterplan, met 
inbegrip van specifieke procedures voor belangenverstrengeling; 

n) overeenkomstig artikel 24 besluiten te nemen over voorstellen aan de 
Commissie tot wijziging van de statuten; 

o) andere bevoegdheden uit te oefenen en andere functies op zich te nemen, 
met inbegrip van de eventuele oprichting van ondersteunende instellingen die 
nodig zijn voor de doeleinden van de ontwikkelingsfase van het Sesar-
project; 

p) de regelingen ter uitvoering van artikel 8 aan te nemen. 
 
Uitvoerend directeur 
De uitvoerend directeur verricht zijn taken in alle onafhankelijkheid binnen de grenzen van 
de hem verleende bevoegdheden. 
Interne controle  
Intern controleur van de Europese Commissie. 
Externe controle  
Europese Rekenkamer. 
Kwijtingverlenende autoriteit 
Europees Parlement, Europese Raad en de raad van bestuur van de GO. 

In 2013 ter 
beschikking van de 
gemeenschappelijke 
onderneming 
gestelde middelen 
Definitieve rekeningen 
2013 van de 
gemeenschappelijke 
onderneming Sesar 

Begroting 
84 141 537 euro voor vastleggingen 
105 486 020 euro voor betalingen 
Personeelsbestand per 31 december 2013 
De operationele begroting 2013 voorziet in een lijst van het aantal ambten met 39 tijdelijke 
functionarissen en 3 gedetacheerde nationale deskundigen (GND). Het gaat dus in totaal om 
42 posten, waarvan er eind 2013 41 bezet waren, net als in 2012: 
- 30 tijdelijke personeelsleden, extern aangeworven, 
- 6 door leden van de GO gedetacheerde personeelsleden overeenkomstig artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 219/2007, 
- 3 arbeidscontractanten, 
- 2 GND’s. 
Belast met: 
Uitvoerende taken: 26 
Administratieve en ondersteunende taken: 14  
Gemengde taken: 1 

In 2013 geleverde 
producten en 
diensten 

Zie het jaarlijks activiteitenverslag voor 2013 van de gemeenschappelijke onderneming op 
de website http://www.sesarju.eu/ 

Bron: Door de gemeenschappelijke onderneming Sesar verstrekte gegevens. 

 



SESAR Joint Undertaking 

De antwoorden van de gemeenschappelijke onderneming 

 

De tweede tussentijdse evaluatie van de Commissie 
26. Paragraaf 26 stelt dat het tweede tussentijdse evaluatieverslag van de Commissie twee 
belangrijke aanbevelingen bevat. Teneinde de lezer een volledige context te bieden en de 
volledige conclusie weer te geven, zou de SJU in dit verband willen toevoegen dat met 
betrekking tot de door de SJU behaalde resultaten de tweede tussentijdse beoordeling ook 
het volgende stelt: “De SJU heeft de meeste van de tussentijdse doelstellingen in het kader 
van het Sesar-programma bereikt. Tijdens de referentieperiode verbeterde de uitvoering 
van de jaarlijkse werkprogramma's. De SJU nam gepaste maatregelen om het jaarlijkse 
voltooiingspercentage te verbeteren, en de SJU wordt aanbevolen haar inspanningen ter 
verbetering van de mate van voltooiing van haar vermelde doelstellingen voort te zetten” 
(cf. Eindverslag, hoofdstuk 8 (Conclusies), punt III (Door de SJU behaalde resultaten)). 

Bovendien wordt in de tweede tussentijdse beoordeling de volgende conclusie getrokken: 
“Over het algemeen heeft de SJU de haar toevertrouwde taken tijdens de 
beoordelingsperiode (2010-2012) doeltreffend aangepakt en op die manier aan het Sesar-
programma bijgedragen. Uit de beoordeling blijkt dat de SJU functioneert conform de op 
haar toepasselijke regels en procedures. De SJU heeft blijk gegeven van een structuur die 
zich aan specifieke behoeften kan aanpassen” (cf. Eindverslag, hoofdstuk 8 (Conclusies), 
punt V (Algemene conclusie)). 
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