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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie przez Trybunał Obrachunkowy, że rozliczenia 
Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Badań w zakresie Zarządzania Ruchem Lotniczym 
w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (zwanego dalej Przedsięwzięciem) za 
rok budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach; 

2. odnotowuje, że Przedsięwzięcie przedstawiło swój budżet w dwóch odrębnych sekcjach: 
1) SESAR 1 oraz 2) SESAR 2020; zauważa ponadto, że SESAR 1 był współfinansowany 
z programów TEN-T i z siódmego programu ramowego w zakresie badań naukowych, 
a program SESAR 2020 jest współfinansowany z programu „Horyzont 2020”; 

3. odnotowuje, że budżet końcowy Przedsięwzięcia na rok 2018 wyniósł 153,4 mln EUR 
w środkach na zobowiązania i 119,9 mln EUR w środkach na płatności oraz że wskaźnik 
wykonania wyniósł odpowiednio 83 % i 47 % (dla SESAR 1: 99 % i 5 % oraz dla 
SESAR 2020: 81 % i 61 %); zauważa, że niski ogólny wskaźnik wykonania płatności 
wynika głównie z niskiego wskaźnika dla SESAR 1, odzwierciedlającego finansowe 
zamknięcie projektów i likwidację programu, a także z wysiłków podejmowanych przez 
Przedsięwzięcie na rzecz utrzymania kosztów bieżących na minimalnym poziomie;

4. odnotowuje, że działania Przedsięwzięcia były w pełni zgodne z czterema różnymi 
ramami prawnymi: „Horyzont 2020”, program U-space dotyczący demonstracji dronów 
w ramach instrumentu „Łącząc Europę” oraz dwa szczególne programy ramowe 
dotyczące zaproszenia do składania wniosków w sprawie usług aktywnego geofencingu 
oraz badania mającego na celu opracowanie wniosku w sprawie przyszłej struktury 
europejskiej przestrzeni powietrznej; uznaje, że ww. różne ramy prawne oznaczają dla 
Przedsięwzięcia wysoki stopień złożoności; 

5. zauważa, że Przedsięwzięcie dokonało zamknięcia finansowego i administracyjnego 
programu SESAR 1; zauważa, że rzeczywisty ogólny wskaźnik realizacji programu 
wynosi 89,9 %; zauważa, że na wirtualnym rachunku bankowym Przedsięwzięcia 
znajduje się 30,7 mln EUR przeznaczonych na pokrycie wszystkich pozostałych 
zobowiązań w ramach programu SESAR 1 oraz że – zgodnie z prognozami dotyczącymi 
płatności i odzyskanych środków – Przedsięwzięcie powinno dokonać zamknięcia 
programu SESAR 1 z nadwyżką środków pieniężnych szacowaną na 30,6 mln EUR; 
przypomina, że skumulowane wyniki budżetowe programu SESAR 1 zostaną 
wykorzystane w celu zwrócenia nadwyżki wkładów pieniężnych wniesionych przez 
członków Przedsięwzięcia, a pozostała niewykorzystana kwota zostanie zwrócona Unii;

6. odnotowuje, że rok 2018 był pierwszym rokiem funkcjonowania programu SESAR 2020 
bez projektów programu SESAR 1; zauważa ponadto, że z 96,0 mln EUR dochodów 
uzyskanych przez program SESAR 2020 w 2018 r. wkład Unii wyniósł 88,2 mln EUR, 
a wkład Eurocontrol – 5,2 mln EUR;

7. zauważa, że w 2018 r. niewykorzystane środki na płatności spowodowały nadwyżkę 
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w wysokości 19,3 mln EUR, która nadal należy do Przedsięwzięcia (z czego 
0,05 mln EUR na SESAR 1 i 19,25 mln EUR na SESAR 2020), oraz że skumulowana 
nadwyżka wynosi 77,24 mln EUR (z czego 30,93 mln EUR na SESAR 1 i 
46,31 mln EUR na SESAR 2020);

8. odnotowuje, że ostatnie kontrole SESAR 1 dotyczące płatności dokonanych w 2017 r. 
rozpoczęto w 2018 r. oraz że zakończono czwarty cykl audytu obejmujący 23 kontrole 
przeprowadzone w ośmiu państwach członkowskich; wyraża zaniepokojenie poziomem 
błędu resztowego w 2018 r., który wyniósł 5,07 %; wyraża jednak zadowolenie, że 
skumulowany poziom błędu resztowego dla SESAR 1 wynosi 1,29 %; 

9. odnotowuje wyniki przeprowadzonej w 2018 r. analizy porównawczej dotyczącej 
zasobów ludzkich: 61,67 % stanowisk operacyjnych, 28,57 % stanowisk 
administracyjnych i 9,76 % stanowisk neutralnych;

10. proponuje, by Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Przedsięwzięcia 
absolutorium z wykonania budżetu Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2018.


