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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută faptul că Curtea de Conturi a constatat fiabilitatea conturilor Întreprinderii comune 
SESAR aferente exercițiului financiar 2010, precum și legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente, sub toate aspectele semnificative;

2. constată că bugetul definitiv adoptat de Consiliul de administrație al Întreprinderii comune 
SESAR pentru 2010 includea credite de angajament în valoare de 135 000 000 EUR și 
credite de plată în valoare de 143 000 000 EUR; ratele de execuție a creditelor de 
angajament și a celor de plată au fost de 97,3% și, respectiv, de 82,2%;

3. constată că Întreprinderea comună SESAR a primit 105 000 000 EUR în credite de 
angajament și 41 000 000 EUR în credite de plată de la bugetul Uniunii Europene pentru 
2010;

4. regretă depășirea cu 11% a cheltuielilor administrative, în special având în vedere 
apelurile făcute de Parlament privind reducerea cheltuielilor administrative; constată că 
bugetul pentru studii și dezvoltare a fost depășit de cheltuielile autorizate cu 9%; constată 
însă că, la încheierea exercițiului bugetar 2010, Întreprinderea comună SESAR dispunea 
de un excedent bugetar de 57 200 000 EUR și invită Întreprinderea comună să utilizeze 
integral mijloacele financiare care îi sunt puse la dispoziție pentru a finaliza la timp 
dezvoltarea tehnologiilor necesare pentru punerea în practică a programului SESAR;

5. îndeamnă Comisia și statele membre să facă mai eficace punerea în aplicare a 
regulamentelor care vizează „cerul unic european”, pentru a spori eficacitatea investițiilor 
în proiectul SESAR;

6. atrage atenția asupra bunei gestionări a resurselor financiare și subliniază importanța 
Întreprinderii comune SESAR pentru realizarea cerului unic european;

7. propune totuși Parlamentului să acorde directorului executiv al Întreprinderii comune 
SESAR descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune aferent 
exercițiului financiar 2010.
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