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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με 
το οποίο οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για τη διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (SESAR) («η επιχείρηση») για το 
οικονομικό έτος 2017 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμοι και κανονικοί· 

2. επισημαίνει ότι η επιχείρηση παρουσίασε τον προϋπολογισμό της σε δύο χωριστά 
τμήματα: (1) SESAR 1 και (2) SESAR 2020· σημειώνει επίσης ότι το SESAR 1 
συγχρηματοδοτήθηκε από τα προγράμματα του ΔΕΔ-Μ και του έβδομου ερευνητικού 
προγράμματος-πλαισίου και ότι το SESAR 2020 συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»·

3. επισημαίνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της επιχείρησης για το έτος 2017 ανήλθε 
σε 113,3 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 191,8 εκατ. EUR σε 
πιστώσεις πληρωμών και ότι τα ποσοστά εκτέλεσης ανήλθαν σε 80 % και 68 % 
αντίστοιχα (για το SESAR 1: 11 % και 68 % και για το SESAR 2020: 92 % και 68 %)· 
σημειώνει ότι το χαμηλό συνολικό ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται κυρίως σε 
καθυστερήσεις ή σε ελλιπή τιμολόγηση από μη μέλη και στις προσπάθειες της 
επιχείρησης να διατηρήσει τις δαπάνες λειτουργίας στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο·

4. σημειώνει ότι στο τέλος του 2017 η επιχείρηση λειτουργούσε με τέσσερις διαφορετικές 
πηγές χρηματοδότησης -το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», τον μηχανισμό «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» και δύο τύπους εντολών για έσοδα για ειδικό προορισμό, καθεμία από τις 
οποίες αναφέρεται στην εκτέλεση επιχορηγήσεων (μετά από προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων) ή σε μελέτες (μετά από προσκλήσεις υποβολής προσφορών)· αναγνωρίζει 
ότι αυτά τα διαφορετικά νομικά πλαίσια συνεπάγονται υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας 
για την επιχείρηση· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις ελλείψεις στις 
διαδικασίες δημοσιονομικού ελέγχου που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο του εξωτερικού 
ελέγχου των ετήσιων λογαριασμών και παροτρύνει την επιχείρηση να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ικανότητας του οικονομικού 
της τμήματος·

5. σημειώνει ότι το 2017 η επιχείρηση προέβη στο οικονομικό και διοικητικό κλείσιμο 
του SESAR 1· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το 2017 το SESAR 1 έλαβε 37 
εκατ. EUR από την Ένωση προκειμένου να καλυφθούν οι εκκρεμείς υποχρεώσεις προς 
τα μέλη της επιχείρησης που προέκυψαν από την αξιολόγηση των οριστικών 
οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες ελήφθησαν και εξετάστηκαν το 2017, καθώς και 
για να καλυφθεί το κόστος πιθανών πρόσθετων ελέγχων, ενδεχόμενων νομικών 
ενεργειών κατά της επιχείρησης και επιστροφής των πλεοναζουσών συνεισφορών σε 
χρήμα των μελών της· σημειώνει επίσης ότι 25,9 εκατ. EUR επικυρώθηκαν ως 
συνεισφορά σε χρήμα από τον Eurocontrol, εκ των οποίων τα 13,4 εκατ. EUR είναι από 
το 2016, αλλά περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2017 λόγω τεχνικών 
ζητημάτων, και τα υπόλοιπα 12,5 εκατ. EUR αφορούν το 2017· σημειώνει ότι η 
επιχείρηση έλαβε 16,8 εκατ. EUR ως έκτακτα έσοδα, τα οποία συνίστανται κυρίως σε 
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ανακτήσεις που σχετίζονται με τα μέλη· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός 
ότι το εναπομένον ταμειακό πλεόνασμα ύψους 23,1 εκατ. EUR και οι πιστώσεις 
πληρωμών ύψους 38,6 εκατ. EUR επαρκούν για την εκπλήρωση όλων των 
υποχρεώσεων και το κλείσιμο του SESAR 1·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, το τμήμα 2 του 
προϋπολογισμού του 2017 περιλαμβάνει τις δαπάνες λειτουργίας και τις συνεισφορές 
σε είδος που σχετίζονται με το SESAR 2020· σημειώνει ότι το SESAR 2020 έλαβε 75,5 
εκατ. EUR από την Ένωση για την κάλυψη των εκκρεμών υποχρεώσεων του 2017 και 
των πρώτων μηνών του 2018 και ότι 6,7 εκατ. EUR εισπράχθηκαν από τον Eurocontrol 
ως συνεισφορά σε χρήμα για τις δαπάνες λειτουργίας· 

7. επισημαίνει τα πορίσματα της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με 
τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, η οποία βασίζεται σε έλεγχο επιδόσεων που αξιολογεί 
το αποτέλεσμα και τη σχέση κόστους/ωφέλειας όσον αφορά τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Ουρανό· σημειώνει ότι οι ελεγκτές επέλεξαν ένα δείγμα 16 σχεδίων του SESAR, τα 
οποία ελέγχθηκαν σε 5 διαφορετικές χώρες και στα οποία συμμετείχαν διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη του SESAR· καλεί την επιχείρηση να λάβει πλήρως υπόψη τις 
συστάσεις της ειδικής έκθεσης και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα· 

8. επισημαίνει ότι τόσο η τελική αξιολόγηση της Επιτροπής για τις δραστηριότητες της 
επιχείρησης στο πλαίσιο του έβδομου ερευνητικού προγράμματος-πλαισίου όσο και η 
ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 18/2017 σχετικά με τον ενιαίο ευρωπαϊκό 
ουρανό εφιστούν την προσοχή στις καθυστερήσεις που σημειώνονται όσον αφορά την 
εκτέλεση του γενικού σχεδίου ATM και στην αναντιστοιχία μεταξύ της κανονιστικά 
καθορισμένης διάρκειας των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και της προβλεπόμενης 
διάρκειας των αναμενόμενων εργασιών· συντάσσεται συνεπώς με το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στην έμφαση που δίνει όσον αφορά την ανάγκη ενίσχυσης της υποχρέωσης 
λογοδοσίας της επιχείρησης σχετικά με την εκτέλεση του γενικού σχεδίου ATM·

9. καλεί την κοινή επιχείρηση SESAR και την Επιτροπή να αξιολογήσουν τα 
αποτελέσματα της ανάπτυξης της λύσης SESAR, ιδίως από την άποψη της 
εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας και των βημάτων προόδου προς την 
ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση από το SESAR του χάρτη πορείας για 
τη διασφάλιση σίγουρων και ασφαλών επιχειρήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών 
σε ολόκληρη την Ευρώπη· θεωρεί ότι απαιτούνται διάφορες καινοτομίες, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών που σχετίζονται με τη διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας, για την ασφαλή ένταξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον 
ευρωπαϊκό εναέριο χώρο· σημειώνει με ενδιαφέρον τη σχετική επισκόπηση της
εξέλιξης της ευρωπαϊκής αγοράς μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέχρι το 2050 και το 
τεράστιο δυναμικό για την Ευρώπη και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της, καθώς 
και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν τα προσεχή 5 έως 10 έτη προκειμένου να 
απελευθερωθεί αυτό το δυναμικό, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της έρευνας 
και ανάπτυξης που επιτεύχθηκε με τη θέσπιση, σε επίπεδο Ένωσης, ενός 
οικοσυστήματος που περιλαμβάνει τόσο ένα κανονιστικό πλαίσιο όσο και την 
τεχνολογία, και φέρνει σε επαφή όλα τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα και έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του επιπέδου 
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χρηματοδότησης της Ένωσης, με ιδιαίτερη τόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
του τομέα·

11. σημειώνει ότι η διαχείριση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου εξακολουθεί να είναι 
κατακερματισμένη και η ιδέα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού δεν έχει ακόμη 
πραγματωθεί· επαναλαμβάνει τον ζωτικό ρόλο του SESAR στον συντονισμό και την 
υλοποίηση της έρευνας για το έργο SESAR και στην επίτευξη των στόχων του έργου·

12. σημειώνει ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης δημοσίευσε το 2017 την 
τελική της έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της επάρκειας του σχεδιασμού και της 
αποδοτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής των εσωτερικών ελέγχων που 
εφαρμόζονται στην επιχείρηση για την προετοιμασία των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων (συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του θέματος), την υποβολή, την 
αξιολόγηση και την επιλογή των προτάσεων επιχορήγησης και την προετοιμασία της 
συμφωνίας επιχορήγησης στο πλαίσιο των κανόνων του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020»· σημειώνει ότι διατυπώθηκαν πέντε συστάσεις, μεταξύ των οποίων μία πολύ 
σημαντική, και ότι η επιχείρηση ήταν σε θέση να εφαρμόσει ένα σχέδιο δράσης σε 
σχέση με τέσσερις από αυτές· αναμένει από την επιχείρηση να υλοποιήσει τις δράσεις 
που σχετίζονται με την τελευταία εναπομένουσα σύσταση·

13. σημειώνει ότι, όσον αφορά το SESAR 1, είχαν δρομολογηθεί 20 διαδικασίες 
λογιστικού ελέγχου σε επτά επιλεγμένα μέλη, εκ των οποίων οι 18 ολοκληρώθηκαν το 
2017 στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου λογιστικών ελέγχων στο σύνολο των 15 μελών, 
όπως περιγράφεται στη στρατηγική κατασταλτικού ελέγχου της επιχείρησης· εκφράζει 
ανησυχία για το εναπομένον ποσοστό σφάλματος, που ανήλθε στο 5,01 % το 2017· 
εκφράζει, ωστόσο, ικανοποίηση για το γεγονός ότι το σωρευτικό εναπομένον ποσοστό 
σφάλματος του SESAR 1 είναι 1,09 %· σημειώνει ότι από τους πρώτους ελέγχους του 
SESAR 2020 προκύπτει ότι ο αριθμός και το επίπεδο των σφαλμάτων είναι χαμηλότερα 
λόγω των απλουστεύσεων που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και 
της μεγαλύτερης εμπειρίας των κύριων δικαιούχων·

14. επισημαίνει τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του 2017 όσον αφορά τους 
ανθρώπινους πόρους: 60 % επιχειρησιακές θέσεις, 30 % διοικητικές θέσεις και 10 % 
ουδέτερες θέσεις·

15. προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της 
κοινής επιχείρησης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της για το 
οικονομικό έτος 2017.
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