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SUGESTII

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

1. salută faptul că Curtea de Conturi a constatat fiabilitatea conturilor Întreprinderii comune 
SESAR aferente exerciţiului bugetar 2009 şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor 
subiacente, sub toate aspectele semnificative;

2. constată că Întreprinderea comună a primit 55 de milioane EUR în credite de angajament 
şi 27 689 788 EUR în credite de plată din bugetul 2009 al Uniunii Europene;

3. recunoaşte că Întreprinderea comună se află încă într-o perioadă de demarare a activităţii, 
dat fiind faptul că regulamentul Consiliului1 de modificare a actului de bază al 
Întreprinderii comune SESAR a fost adoptat doar la 16 decembrie 2008; consideră, de 
asemenea, că, fiind un parteneriat de tip public-privat, Întreprinderea comună se confruntă 
cu provocări diferite de cele ale celor trei agenţii din domeniul transport;

4. observă că depozitele bancare de la sfârşit de an care totalizează 86 800 000 EUR 
reprezintă o încălcare a principiului bugetar al anualităţii;

5. salută constatarea Curţii potrivit căreia s-au luat măsuri importante în 2009 pentru 
stabilirea unor sisteme de control, dar îşi exprimă îngrijorarea că nu a fost introdus până la 
sfârşitul anului un instrument integrat de gestionare a informaţiilor financiare, bugetare şi 
operaţionale; ia act de răspunsul Agenţiei potrivit căruia sistemele financiare au fost 
introduse în mai 2010;

6. regretă cazurile identificate de Curte în care controalele interne nu au funcţionat corect;

7. este preocupat de faptul că, până în decembrie 2009, nu a fost introdus un sistem integrat 
de gestionare care să permită alocarea costurilor unor pachete de lucru specifice şi 
identificarea surselor de finanţare a cheltuielilor operaţionale; 

8. propune totuşi Parlamentului să acorde directorului executiv al Întreprinderii comune 
SESAR descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune aferent 
exerciţiului financiar 2009.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1361/2008 al Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 219/2007 privind înfiinţarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă 
generaţie pentru gestionarea traficului aerian (SESAR) (JO L 352, 31.12.2008, p. 12).


