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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jilqa' l-konklużjoni tal-Qorti tal-Awdituri ("il-Qorti") li l-kontijiet tal-Impriża Konġunta 
għar-Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew (SESAR) 
("l-Impriża") għas-sena finanzjarja 2017 huma legali u regolari fl-aspetti materjali 
kollha; 

2. Jinnota li l-Impriża ppreżentat il-baġit tagħha f'żewġ sezzjonijiet separati: (1) SESAR 1 
u (2) SESAR 2020; jinnota wkoll li SESAR 1 kienet kofinanzjata mill-programm TEN-
T u mis-Seba' Programm Kwadru ta' Riċerka u SESAR 2020 hija kofinanzjata minn 
Orizzont 2020;

3. Jinnota li l-baġit finali 2017 tal-Impriża kien ta' EUR 113,3 miljun f'approprjazzjonijiet 
ta' impenn u EUR 191,8 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament u li r-rati ta' 
implimentazzjoni kienu 80 % u 68 % rispettivament (għal SESAR 1: 11 % u 68 % u 
għal SESAR 2020: 92 % u 68 %); jinnota li r-rata baxxa ta' eżekuzzjoni globali hija 
prinċipalment minħabba dewmien jew fatturazzjoni mhux sħiħa minn dawk li mhumiex 
membri u minħabba l-isforzi tal-Impriża biex iżżomm l-ispejjeż tal-operat fil-livell 
minimu meħtieġ;

4. Jinnota li, fi tmiem l-2017, l-Impriża kienet qed topera taħt erba' sorsi differenti ta' 
finanzjament - Orizzont 2020, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u żewġ tipi ta' mandati 
ta' dħul assenjat, li kull wieħed minnhom jirreferi għall-eżekuzzjoni tal-għotjiet (wara 
sejħiet għal proposti) jew studji (wara sejħiet għall-offerti); jirrikonoxxi li dawn l-oqfsa 
legali differenti jfissru livell għoli ta' kumplessità għall-Impriża; madankollu, jinsab 
imħasseb dwar in-nuqqasijiet fil-proċessi ta' kontroll finanzjarju identifikat waqt l-
awditjar estern tal-kontijiet annwali u jħeġġeġ lill-Impriża tieħu l-passi meħtieġa filwaqt 
li ssaħħaħ il-kapaċità tad-dipartiment tagħha tal-finanzi;

5. Jinnota li fl-2017, l-Impriża kompliet bl-għeluq finanzjarju u amministrattiv ta' 
SESAR 1; jieħu nota li fl-2017, SESAR 1 irċieviet EUR 37 miljun mill-Unjoni biex 
tkopri l-obbligi pendenti lejn il-membri tal-Impriża li rriżultaw mill-valutazzjoni tar-
rapporti finanzjarji finali, li waslu u ġew rieżaminati fl-2017, kif ukoll biex tkopri l-
forniment ta' awditjar probabbli addizzjonali, azzjonijiet legali potenzjali kontra l-
Impriża u r-rimborż tal-kontribuzzjonijiet żejda fi flus mill-membri tagħha; jinnota 
wkoll li ġew ivvalidati EUR 25,9 miljun bħala kontribuzzjonijiet fi flus mill-
Eurocontrol, li minnhom EUR 13,4 miljun huma mill-2016, iżda huma parti mill-
baġit 2017 minħabba kwistjonijiet tekniċi, u EUR 12,5 miljun għall-2017; jinnota li l-
Impriża rċeviet EUR 16,8 miljun bħala dħul eċċezzjonali, magħmul l-aktar minn irkupri 
relatati mal-Membri; jilqa' l-fatt li s-surplus tal-flus li jifdal ta' EUR 23,1 miljun u l-
approprjazzjonijiet ta' pagament ta' EUR 38,6 miljun huma biżżejjed biex jissodisfaw l-
obbligi kollha u biex tingħalaq SESAR 1;

6. Jilqa' l-fatt li għall-ewwel darba, it-Taqsima 2 tal-baġit 2017 tinkludi l-ispejjeż tal-
operat u l-kontribuzzjonijiet in natura relatati ma' SESAR 2020; jinnota li SESAR 2020 
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irċieviet EUR 75,5 miljun mill-Unjoni biex tkopri l-obbligi pendenti tal-2017 u l-ewwel 
xhur tal-2018 u EUR 6,7 miljun ingħataw mill-Eurocontrol bħala kontribuzzjonijiet fi 
flus għall-ispejjeż tal-operat; 

7. Jinnota s-sejbiet tar-rapport speċjali tal-Qorti dwar l-Ajru Uniku Ewropew, li huwa 
bbażat fuq awditjar tal-prestazzjoni li tevalwa r-riżultat u l-valur għall-flus tas-SES; 
jinnota li l-awdituri ħadu kampjun ta' sittax-il proġett SESAR, li ġew awditjati 
f'ħames pajjiżi differenti, u involvew diversi partijiet ikkonċernati ta' SESAR; jistieden 
lill-Impriża tqis bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport speċjali u tieħu azzjoni 
xierqa; 

8. Jinnota li kemm l-evalwazzjoni finali tal-Kummissjoni dwar l-attivitajiet tal-Impriża 
taħt is-Seba' Programm Kwadru ta' Riċerka kif ukoll ir-Rapport Speċjali 18/2017 tal-
Qorti dwar l-Ajru Uniku Ewropew ġibdu l-attenzjoni għad-dewmien fl-eżekuzzjoni tal-
Pjan Regolatorju tal-ATM, u għall-allinjament skorrett bejn it-tul ta' ħajja tal-attivitajiet 
tal-Impriża u d-durata prevista tax-xogħol li huwa mistenni minnha. jappoġġja 
għaldaqstant l-enfasi tal-Qorti dwar il-ħtieġa li jissaħħaħ l-obbligu ta' rendikont tal-
Impriża fir-rigward tal-eżekuzzjoni tal-Pjan Regolatorju tal-ATM;

9. Jistieden lil SESAR u lill-Kummissjoni jevalwaw ir-riżultati tal-mobilizzazzjoni tas-
soluzzjoni SESAR, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-iżgurar tal-interoperabilità 
u mal-passi 'l quddiem fit-tlestija tal-Ajru Uniku Ewropew;

10. Jilqa' l-pubblikazzjoni min-naħa ta' SESAR tal-pjan direzzjonali biex jiġu żgurati 
operazzjonijiet bid-droni sikuri u siguri madwar l-Ewropa; iqis li hemm bżonn ta' 
varjetà ta' innovazzjonijiet, inklużi teknoloġiji relatati mal-Ġestjoni tat-Traffiku tal-
Ajru, biex id-droni jiġu integrati b'mod sikur fl-ispazju tal-ajru Ewropew; jinnota 
b'interess il-ħarsa ġenerali tagħha tal-iżvilupp tas-suq Ewropew tad-droni sal-2050 u l-
potenzjal enormi għall-Ewropa u l-kompetittività globali tagħha, kif ukoll l-azzjonijiet li 
jeħtieġ li jittieħdu fil-ħames sa għaxar snin li ġejjin biex jiġi liberat dak il-potenzjal, 
inkluż l-appoġġ għar-riċerka u l-iżvilupp miksub billi tiġi stabbilita, fil-livell tal-Unjoni, 
ekosistema li tkopri kemm qafas regolatorju kif ukoll it-teknoloġija, u li tgħaqqad 
flimkien il-partijiet interessati pubbliċi u privati ewlenin, u li tirriżulta fil-forniment ta' 
livelli ogħla ta' finanzjament tal-Unjoni, prinċipalment bl-għan li tingħata spinta lill-
SMEs fis-settur;

11. Jinnota li l-ġestjoni tal-ispazju tal-ajru Ewropew għadha frammentata filwaqt li l-Ajru 
Uniku Ewropew bħala kunċett għadu ma ntlaħaqx; itenni r-rwol essenzjali li għandha 
SESAR fil-koordinazzjoni u l-implimentazzjoni tar-riċerka fil-proġett SESAR u fl-ilħuq 
tal-objettivi tal-proġett;

12. Jinnota li s-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Impriża fl-2017 ippubblika r-rapport finali 
tiegħu tal-awditjar dwar l-adegwatezza tat-tfassil u l-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-kontrolli interni fis-seħħ fl-Impriża għat-tħejjija ta' sejħiet għal proposti 
(inkluża d-definizzjoni tas-suġġett), is-sottomissjoni, l-evalwazzjoni u l-għażla ta' 
proposti għal għotjiet u t-tħejjija tal-ftehim ta' għotja fil-qafas tar-regoli ta' 
Orizzont 2020; jinnota li saru ħames rakkomandazzjonijiet, inkluż waħda importanti 
ħafna, u li l-Impriża kienet kapaċi timplimenta pjan ta' azzjoni relatat ma' 
erbgħa minnhom; jistenna li l-Impriża timplimenta l-azzjonijiet relatati mal-aħħar 
rakkomandazzjoni li fadal;
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13. Jinnota li fir-rigward ta' SESAR 1 ġew varati 20 eżerċizzju ta' awditjar f'seba' Membri 
magħżula, li minnhom 18 tlestew fl-2017 bħala parti mir-raba' ċiklu ta' awditjar fil-15-
il Membru kollha kif deskritt fl-Istrateġija tal-Awditjar Ex Post tal-Impriża; jinsab 
imħasseb dwar ir-rata ta' żball residwu ta' 5,01 % għas-sena 2017; madankollu, jinsab 
sodisfatt li r-rata ta' żball residwu kumulattiva ta' SESAR 1 hija ta' 1,09 %; jinnota li l-
ewwel awditjar ta' SESAR 2020 jindika li l-għadd u l-livell ta' żbalji huwa inqas 
minħabba s-simplifikazzjonijiet introdotti f'Orizzont 2020 u minħabba li l-benefiċjarji 
ewlenin għandhom aktar esperjenza;

14. Jinnota r-riżultati tal-eżerċizzju tal-2017 ta' valutazzjoni komparattiva fil-qasam tar-
Riżorsi Umani: 60 % postijiet operattivi, 30 % postijiet amministrattivi u 10 % postijiet 
newtrali;

15. Jipproponi li l-Parlament jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Impriża għall-
implimentazzjoni tal-baġit tagħha għas-sena finanzjarja 2017.
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