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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Controlo Orçamental, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Congratula-se com o facto de o Tribunal de Contas concluir que as contas da Empresa 
Comum SESAR (ECS) relativas ao exercício de 2010 são fiáveis e que as operações 
subjacentes são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares;

2. Constata que o orçamento definitivo de 2010 adotado pelo Conselho de Administração da 
ECS era constituído por dotações de autorização no valor de 135 000 000 de euros e 
dotações de pagamento no valor de 143 000 000 de euros e que as taxas de utilização das 
dotações de autorização e de pagamento foram, respetivamente, de 97,3% e de 82,2%;

3. Nota que a ECS recebeu 105 000 000 de euros em dotações para autorizações e 
41 000 000 de euros em dotações para pagamentos a título do orçamento da União para 
2010;

4. Lamenta o facto de as despesas administrativas terem sido ultrapassadas em 11%, 
sabendo-se, nomeadamente, que o Parlamento instou a que as despesas administrativas 
sejam reduzidas; assinala que as despesas autorizadas para estudos e para o 
desenvolvimento ultrapassaram o orçamento em 9%; salienta, contudo, que no final do 
exercício orçamental de 2010, a ECS dispunha de um excedente orçamental de 57 200 000 
de euros e exorta a ECS a utilizar todos os meios financeiros à sua disposição para 
concluir, dentro do prazo, o desenvolvimento da tecnologia necessária à implantação do 
programa SESAR;

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros a melhorarem a eficácia da aplicação dos 
regulamentos relativos ao Céu Único Europeu, a fim de aumentar a eficácia dos 
investimentos no projeto SESAR;

6. Chama a atenção para a correta gestão dos recursos financeiros e realça a importância da 
ECS para a realização do Céu Único Europeu;

7. Propõe, no entanto, que o Parlamento dê quitação ao Diretor Executivo da ECS quanto à 
execução do orçamento da ECS para o exercício de 2010.
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