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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-konstatazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri 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 2018 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 tal-Impriża għall-2018 kien ta' EUR 157,4 miljun 
f'approprjazzjonijiet ta' impenn u EUR 119,9 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament u li 
rati ta' implimentazzjoni kienu 83% u 47% rispettivament (għal SESAR 1: 99% u 5% u 
għal SESAR 2020: 81% u 61%); jinnota li r-rata baxxa ta' implimentazzjoni globali tal-
pagamenti hija prinċipalment dovuta minħabba r-rata baxxa għal SESAR 1, li tirrifletti l-
għeluq finanzjarju tal-proġetti tagħha u l-likwidazzjoni tal-programm, u wkoll l-isforzi 
tal-Impriża biex iżżomm l-ispejjeż operattivi baxxi kemm jista' jkun;

4. Jinnota li l-Impriża wettqet l-operazzjonijiet tagħha b'rispett sħiħ b'erba' oqfsa differenti: 
l-Orizzont 2020, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), il-Programm U-Space ta' 
attivitajiet ta' dimostrazzjoni għad-droni, kif ukoll żewġ oqfsa speċifiċi għas-servizz ta' 
geo-fencing attiv (AGS) u l-istudju biex tiġi żviluppata proposta għall-arkitettura futura 
tal-ispazju tal-ajru Ewropew; jirrikonoxxi li dawn l-oqfsa legali differenti jfissru livell 
għoli ta' kumplessità għall-Impriża; 

5. Jinnota li l-Impriża kompliet bl-għeluq finanzjarju u amministrattiv ta' SESAR 1; jinnota 
li r-rata ta' eżekuzzjoni globali reali tal-programm kienet 89,9%; jinnota li l-Impriża 
għandha EUR 30,7 miljun fil-kont bankarju virtwali tagħha biex tkopri l-obbligi pendenti 
kollha ta' SESAR 1 u li skont il-previżjonijiet ta' pagament u ta' rkupru l-Impriża għandha 
tagħlaq SESAR 1 bi stima ta' surplus likwidu ta' EUR 30,6 miljun; ifakkar li r-riżultati 
baġitarji akkumulati għal SESAR 1 se jintużaw biex jiġu rimborsati l-kontribuzzjonijiet 
likwidi żejda tal-membri tal-Impriża u l-ammont mhux użat li jibqa' se jitħallas lura lill-
Unjoni;

6. Jinnota li l-2018 kienet l-ewwel sena ta' SESAR 2020 mingħajr il-proġetti ta' SESAR 1; 
jinnota, barra minn hekk li minn EUR 96,0 miljun fi dħul rċevut minn SESAR 2020 fl-
2018, il-kontribuzzjoni mill-Unjoni kienet ta' EUR 88,2 miljun u mill-Eurocontrol ta' 
EUR 5,2 miljun;

7. Jinnota li l-approprjazzjonijiet ta' pagament mhux użati fl-2018 irriżultaw f'surplus ta' 
EUR 19,3 miljun li se jibqa' fl-Impriża (li minnhom EUR 0,05 miljun huma għal 
SESAR 1 u EUR 19,25 miljun għal SESAR 2020) u li s-surplus kumulattiv jammonta 
għal EUR 77,24 miljun (li minnhom EUR 30,93 miljun huma għal SESAR 1 u 
EUR 46,31 miljun għal SESAR 2020);
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8. Jinnota li l-aħħar awditi ta' SESAR 1 fir-rigward ta' pagamenti magħmula fl-2017 tniedu 
fl-2018 u r-raba' ċiklu ta' awditi li kien jikkonsisti f'23 eżerċizzju ta' awditjar fi tmien 
Membri tlesta; jinsab imħasseb dwar ir-rata ta' żball residwu ta' 5,07% għas-sena 2018; 
madankollu, jinsab sodisfatt li r-rata ta' żball residwu kumulattiva ta' SESAR 1 hija ta' 
1,29%; 

9. Jinnota r-riżultati tal-eżerċizzju tal-2018 ta' valutazzjoni komparattiva fil-qasam tar-
Riżorsi Umani: 61,67% postijiet operattivi, 28,57% postijiet amministrattivi u 9,76% 
postijiet newtrali;

10. Jipproponi li l-Parlament jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Impriża għall-
implimentazzjoni tal-baġit tagħha għas-sena finanzjarja 2018.


