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SUGESTII 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în 

fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Curtea de Conturi a constatat regularitatea 

conturilor întreprinderii comune SESAR („Întreprinderea”) aferente exercițiului financiar 

2013; 

2. constată că bugetul anual al Întreprinderii pentru exercițiul 2013 se ridica la suma de 64,3 

milioane de euro în credite de angajament și 105,4 milioane de euro în credite de plată, iar 

rata de execuție a acestor credite a fost de 99,6 % și, respectiv, 94,7 %; 

3. reamintește rolul esențial al Întreprinderii în coordonarea și punerea în aplicare a 

activităților de cercetare prevăzute de proiectul SESAR, care reprezintă un pilon esențial 

al programului „cerul unic european”; constată, totodată, că în anul 2014 va fi lansată faza 

de desfășurare a proiectului SESAR; 

4. constată că, potrivit situației la 31 decembrie 2013, faza de dezvoltare a Întreprinderii 

consta în activități de program desfășurate în cadrul proiectului de 16 membri (printre care 

și Eurocontrol), care implicau peste 100 de entități private și publice și subcontractanți; 

observă că, dintre cele 358 de proiecte de program ale SESAR, 333 (93 %) erau în fază de 

execuție sau de finalizare; 

5. salută faptul că Întreprinderea a introdus măsuri specifice de prevenire a conflictelor și că 

au fost puse în practică îmbunătățiri în materie de control ex-ante; de asemenea, solicită 

aplicarea unui principiu general al transparenței; 

6. propune ca Parlamentul European să acorde directorului executiv al întreprinderii comune 

SESAR descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii aferent 

exercițiului financiar 2013. 
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