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1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af 
budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2018 (2019/2100(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for SESAR-fællesforetagendet for 
regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for 
regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til 
fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 
– C9-0066/2019),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse 
af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske 

1 EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
2 EUT C 426 af 18.12.2019, s. 26.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.



lufttrafikstyringssystem (SESAR)1, særlig artikel 4b,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 
30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i 
artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20122,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget, 

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0044/2020),

1. meddeler den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet decharge for 
gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2018;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende 
del heraf, til den administrerende direktør for SESAR-fællesforetagendet, Rådet, 
Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

1 EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.
2 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.



2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for 
SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2018 (2019/2100(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for SESAR-fællesforetagendet for 
regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for 
regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til 
fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 
– C9-0066/2019),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse 
af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske 
lufttrafikstyringssystem (SESAR)5, særlig artikel 4b,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 
30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i 
artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20126,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

1 EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
2 EUT C 426 af 18.12.2019, s. 26.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1.
6 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.



– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0044/2020),

1. godkender afslutningen af regnskaberne for SESAR-fællesforetagendet for 
regnskabsåret 2018;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for 
SESAR-fællesforetagendet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg 
for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).



3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en 
integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-
fællesforetagendet for regnskabsåret 2018 (2019/2100(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-
fællesforetagendet for regnskabsåret 2018,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0044/2020),

A. der henviser til, at SESAR-fællesforetagendet ("fællesforetagendet") blev oprettet i 
februar 2007 for at forvalte forskningsprogrammet for lufttrafikstyring i det fælles 
europæiske luftrum (SESAR), der har til formål at modernisere trafikstyringen i 
Unionen;

B. der henviser til, at SESAR 2020 efter vedtagelsen af Rådets forordning (EU) 
nr. 721/2014 forlængede fællesforetagendets levetid indtil den 31. december 2024;

C. der henviser til, at fællesforetagendet er udformet som et offentlig-privat partnerskab 
med Unionen og Eurocontrol som stiftende medlemmer;

D. der henviser til, at Unionens bidrag til etablerings- og ibrugtagningsfasen af 
SESAR 2020 2014-2024, som finansieres via Horisont 2020, er på 585 000 000 EUR; 
der henviser til, at Eurocontrols bidrag i henhold til de nye medlemskabsaftaler under 
Horisont 2020 forventes at være på ca. 500 000 000 EUR, og at de andre partnere fra 
luftfartsindustrien skulle bidrage med mindst 500 000 000 EUR, hvoraf ca. 90 % vil 
være bidrag i naturalier fra Eurocontrol og andre partnere;

Generelt

1. bemærker på grundlag af Revisionsrettens beretning om fællesforetagendets 
årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2018 
("Revisionsrettens beretning"), at det i alt væsentligt giver et retvisende billede af 
fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2018 og af resultaterne af dets 
transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår 
i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens 
regnskabsfører har fastlagt;

2. anerkender, at det af Revisionsrettens beretning fremgår, at de transaktioner, der ligger 
til grund for fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2018, i alt væsentligt er 
lovlige og formelt rigtige;

3. bemærker, at effektiv kommunikation er en væsentlig del af vellykkede EU-finansierede 
projekter; mener, at det er vigtigt at øge synligheden af fællesforetagendets resultater og 
at formidle oplysninger om dets merværdi; opfordrer fællesforetagendet til at føre en 
proaktiv kommunikationspolitik ved at formidle resultaterne af sin forskning til den 
brede offentlighed, f.eks. via sociale medier eller andre medier, og dermed øge 



offentlighedens bevidsthed om virkningerne af Unionens støtte, navnlig for så vidt 
angår udbredelsen på markedet;

4. anmoder Revisionsretten om at vurdere sikkerheden og pålideligheden af metoden til 
beregning og værdiansættelse af bidrag i naturalier; minder om, at vurderingen skal 
evaluere udformningen og robustheden af retningslinjerne for gennemførelse af 
proceduren i forbindelse med bidrag i naturalier med henblik på at bistå i planlægnings-, 
rapporterings- og certificeringsprocessen i forbindelse med bidrag i naturalier;

5. minder om, at SESAR er den teknologiske søjle i initiativet om det fælles europæiske 
luftrum (SES), og at dets rolle er at koordinere og gennemføre forskning for at bidrage 
til at forhindre fragmenteringen af SES; påpeger, at et af fællesforetagendets vigtigste 
resultater omfatter den frie ruteføring med henblik på at reducere emissioner fra fly og 
brændstof; mener derfor, at fællesforetagendet kan anvendes yderligere til at bidrage til 
luftfartssektorens bæredygtighed;

6. fremhæver betydningen af fællesforetagendets arbejde for at bidrage til at fremskynde 
udnyttelsen af innovation; understreger endvidere dets rolle i den betydelige udvikling 
af U-Space og udarbejdelsen af en plan for sikker indførelse og anvendelse af droner i 
luftrummet i lav højde, som er grundlaget for en moderne og hurtigt voksende sektor;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

7. noterer sig, at budgettet for betalingsbevillinger i 2018 var på 94 800 000 EUR 
(90 900 000 EUR i 2017), og at budgettet for forpligtelsesbevillinger var på 
129 517 762 EUR (109 900 000 EUR i 2017); bemærker, at medregnet de uudnyttede 
bevillinger fra tidligere år, som fællesforetagendet genopførte på det indeværende års 
budget, og de formålsbestemte indtægter var det samlede disponible budget for 
betalinger på 166 465 000 EUR (213 000 000 EUR i 2017), og det samlede disponible 
budget for forpligtelser var på 175 918 000 EUR (130 900 000 EUR i 2017);

8. bemærker, at SESAR 1 i december 2016 var formelt afsluttet, og at den sidste betaling 
blev afholdt i december 2017, samt at de uudnyttede betalingsbevillinger på 
40 000 000 EUR fra tidligere år blev fremført til 2018 til godtgørelse af overskydende 
kontantbidrag fra SESAR 1's industrimedlemmer og til betaling af forsinkede, men 
berettigede omkostningsanmeldelser for det syvende rammeprograms projekter og 
TEN-T-projekter; bemærker med bekymring, at kun 1 800 000 EUR (5 %) af disse 
bevillinger ved udgangen af 2018 kunne anvendes til sådanne efterbetalinger, at 
20 000 000 EUR (50 %) bortfaldt, og at 18 200 000 EUR (45 %) blev fremført til 2019; 
beklager, at fællesforetagendet ved udgangen af 2018 i SESAR 1's afslutningsfase 
stadig havde et stort beløb i åbne forpligtelser på 61 400 000 EUR, og at disse midler, 
der er tildelt fællesforetagendet, ikke vil blive udnyttet fuldt ud;

Gennemførelse af det flerårige budget under det syvende rammeprogram og TEN-T

9. noterer sig, at fællesforetagendet ud af de 1 284 300 000 EUR i bidrag i naturalier og 
kontantbidrag, som andre medlemmer skulle bidrage med til fællesforetagendets 
operationelle og administrative aktiviteter (700 000 000 EUR fra Eurocontrol og 
584 300 000 EUR fra medlemmer af luftfartssektoren), ved udgangen af 2018 havde 
validerede bidrag på 1 099 800 000 EUR (560 700 000 EUR fra Eurocontrol og 
539 100 000 EUR fra luftfartssektoren); 



Gennemførelse af det flerårige budget under Horisont 2020

10. noterer sig, at de samlede kontante bidrag fra Unionen (Generaldirektoratet for 
Mobilitet og Transport (GD MOVE)) til fællesforetagendets operationelle aktiviteter ud 
af EU-tilskuddet under Horisont 2020 på 585 000 000 EUR ved udgangen af 2018 
beløb sig til 216 900 000 EUR, og at de andre medlemmer forpligtede sig til at yde 
bidrag i naturalier og kontantbidrag i en størrelsesorden af mindst 1 000 000 000 EUR 
til fællesforetagendet SESAR 2020's operative aktiviteter (et anslået beløb på 
500 000 000 EUR fra Eurocontrol og 500 000 000 EUR fra luftfartssektoren); bemærker 
endvidere, at de andre medlemmer ved udgangen af 2018 havde bidraget med 
14 400 000 EUR i kontantbidrag og med 114 000 000 EUR i validerede bidrag i 
naturalier, samt at et yderligere beløb på 120 200 000 EUR i naturalier var blevet 
rapporteret, men endnu ikke var blevet valideret;

11. noterer sig, at fællesforetagendet for så vidt angår SESAR 2020 ved udgangen af 2018 
havde udnyttet henholdsvis 81 % og 61 % af de forpligtelses- og betalingsbevillinger, 
der var disponible til Horisont 2020-projekter, og at ca. 44 600 000 EUR (35 %) af de 
disponible bevillinger under Horisont 2020 bortfaldt (udnyttelsesgraden for 
forpligtelses- og betalingsbevillingerne i 2017 lå på henholdsvis 80,24 % og 67,97 %);

12. bemærker på baggrund af Revisionsrettens bemærkninger, at den lave udnyttelsesgrad 
og den høje procentsats for bortfald af disponible betalingsbevillinger under Horisont 
2020 i 2018 primært skyldtes fællesforetagendets forsigtige budgetplanlægning, da der i 
budgetplanlægningen og -overvågningen ikke tages fuldt hensyn til beløbet af 
uudnyttede betalingsbevillinger fra tidligere år;

Performance

13. noterer sig, at fællesforetagendets centrale resultatindikatorer i 2018 navnlig forudså 
PPP-gearingsværdier ved programmets afslutning:

– ved hjælp af en midlertidig evalueringsmetode: 1,22

– ved hjælp af en mere præcis midlertidig evalueringsmetode: 1,26

– for Horisont 2020: 2,26 og

– partnergearing: 1,74;

14. bemærker, at fællesforetagendet opfyldte sine centrale politiske og operationelle mål 
som beskrevet i det samlede programmeringsdokument for perioden 2017-2019;

15. minder fællesforetagendet om at tage skridt til at opfylde den ønskede løftestangseffekt 
på 1,41 i hele perioden fra 2014-2020;

16. bemærker, at forholdet mellem forvaltningsomkostningerne (det 
administrative/operationelle budget) fortsat ligger på under 5 %, hvilket tyder på, at 
fællesforetagendet har en ret enkel og effektiv organisationsstruktur;

17. noterer sig, at SESAR-fællesforetagendet er blandt flere fællesforetagender, som i 
højere grad opnåede operationelle synergier med Unionens decentrale agenturer inden 
for deres respektive forsknings- og innovationsområder, og at fællesforetagendet og 



Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur navnlig samarbejdede om droner;

18. bemærker, at der i fællesforetagendets årlige aktivitetsrapport for 2018 kun gives 
oplysninger om centrale resultatindikatorer for kønsbalancen for 2017 og ikke for 2018; 
bemærker, at oplysningerne for 2017 vedrører fællesforetagendets indkaldelser af 
forslag vedrørende Horisont 2020-programmet i 2016, og at tallene for de centrale 
resultatindikatorer er følgende: procentdel af kvinder i Horisont 2020-projekter – 
15,4 %, procentdel af kvindelige projektkoordinatorer – 12 %, procentdel af kvinder i 
Kommissionens rådgivende grupper og ekspertgrupper m.fl. – 33,3 %;

19. noterer sig, at fællesforetagendet har gennemført tre store initiativer, der har været 
centrale for udformningen af visionen for den fremtidige lufttrafikstyring (ATM) i 
Europa i 2018, og at udfaldet af disse resultater, der er anerkendt af den samlede ATM-
sektor, er blevet overført til Kommissionen, som vil tage de næste skridt til at 
indarbejde dem i den lovgivningsmæssige og politiske ramme for luftfart;

20. konstaterer, at fællesforetagendet ud over resultaterne af de forberedende 
forskningsprojekter har vist sig at være en central aktør inden for innovation inden for 
luftfart gennem integration af nye aktører ud over de traditionelle aktører inden for 
forskning og innovation på ATM-området;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

21. noterer sig på grundlag af Revisionsrettens beretning, at fællesforetagendet pr. 
31. december 2018 havde 42 ansatte (2017: 40);

22. bemærker, at fællesforetagendet i 2018 undertegnede 48 kontrakter, herunder 37 
specifikke kontrakter til gennemførelse af fællesforetagendets rammekontrakter og 
interinstitutionelle aftaler, og at der var 12 udbudsprocedurer: fem udbud med 
forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, fem 
procedurer med forhandling med meget lav, lav og mellemstor værdi, tre åbne udbud og 
én pris;

23. bemærker, at fællesforetagendet inden for rammerne af GD MOVE's delegeringsaftale i 
januar 2018 iværksatte en åben indkaldelse af forslag vedrørende undersøgelser og 
demonstration af regulering af dronetrafik i Europa (U-Space Call), og at det maksimale 
tilskudsbeløb på 9 500 000 EUR blev finansieret gennem Kommissionens fond for 
Connecting Europe-faciliteten (CEF); noterer sig med stor bekymring Revisionsrettens 
konklusioner om, at der ifølge Revisionsretten, til trods for at indkaldelsens 
tildelingskriterier generelt tog hensyn til retningslinjerne i forordning (EU) 
nr. 1316/20131, var flere overlapninger og uoverensstemmelser i tildelingskriterierne og 
delkriterierne, som kan udgøre en risiko for den overordnede effektivitet af 
evalueringsprocessen for tilskud, og som bør tages op i indkaldelsens udformnings- og 
forberedelsesfase;

Intern kontrol

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 
om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 
913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT 
L 348 af 20.12.2013, s. 129).



24. bemærker, at fællesforetagendets procedurer for forudgående kontrol er pålidelige, 
navnlig for så vidt angår de mellemliggende og endelige betalinger under det syvende 
rammeprogram, at fællesforetagendet udfører efterfølgende revisioner hos 
støttemodtagerne, mens det for Horisont 2020-betalinger er Kommissionens fælles 
revisionstjeneste, der er ansvarlig for de efterfølgende revisioner; noterer sig, at 
restfejlforekomsten for de efterfølgende revisioner ved udgangen af 2018 ifølge 
fællesforetagendet var på 1,29 % vedrørende det syvende rammeprogram og på 1,33 % 
for Horisont 2020; 

25. anerkender på baggrund af fællesforetagendets opfølgning på Parlamentets 
dechargebeslutning for regnskabsåret 2017, at fællesforetagendet har taget skridt til at 
imødekomme Parlamentets bekymringer, navnlig at fællesforetagendet har udpeget en 
ny leder af budget- og økonomiteamet, at teamet omfatter en ny økonomiansvarlig og 
økonomiassistent, at fællesforetagendet er i gang med at ansætte en økonomidirektør, og 
at der er indført en ny budgetprocedure, hvilket har ført til rettidig udarbejdelse af et 
detaljeret budget;

Intern revision

26. noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) udsendte den endelige 
revisionsrapport om samordning mellem fællesforetagendet og det fælles støttecenter 
(CSC) og om gennemførelsen af CSC-værktøjer og -tjenester, der førte til tre vigtige 
anbefalinger; bemærker, at fællesforetagendet udarbejdede en detaljeret handlingsplan 
for at imødegå de risici, der ligger til grund for disse anbefalinger, som forventedes 
gennemført i løbet af 2019;

27. bemærker, at den interne revisionsfunktion (IAC) i 2018 udførte aktiviteter med fokus 
på at opnå revisionssikkerhed og på rådgivningsopgaver; bemærker, at IAC 
gennemførte en opfølgende revision vedrørende ansættelse og aktivt deltog i 
risikovurderingen af fællesforetagendet, samarbejdede med IAS, Revisionsretten og 
andre relevante revisionsaktører, overvågede gennemførelsen af fællesforetagendets 
handlingsplaner vedrørende tidligere revisioner samt fulgte op på dechargeproceduren;

28. bemærker, at fællesforetagendet i juli 2018 gennemførte en workshop om risikostyring 
med henblik på at rapportere om risikostyring og validere de vigtigste ændringer i 
forbindelse med virksomhedsrisici;

Spørgsmål vedrørende SESAR-projektets etablerings- og ibrugtagningsfase

29. bemærker, at Revisionsretten i 2019 offentliggjorde særberetning nr. 11/2019 om 
Unionens forordning om modernisering af lufttrafikstyring; bemærker, at 
Revisionsretten i sin særberetning vurderede, hvor godt Kommissionen havde forvaltet 
implementeringen af SESAR fra 2011, om Unionens intervention rettede sig mod de 
projekter, der havde størst behov for støtte, og om det gav merværdi til 
lufttrafikstyringen i Unionen; bemærker, at der er behov for en effektiv styring af 
lufttrafikken i fremtiden for at sikre sikkerhed og effektivitet;

30. bemærker med bekymring Revisionsrettens konklusioner om, at størstedelen af de 
reviderede projekter også ville være blevet finansieret uden EU-støtte, at der var 
svagheder i gennemførelsen af finansieringsordningen, navnlig utilstrækkelig 
prioritering, og at der endnu ikke er påvist faktiske ATM-præstationsfordele i et 



operationelt miljø;

31. opfordrer Kommissionen til at underrette dechargemyndigheden om de foranstaltninger, 
som den har truffet for at begrænse eventuelle interessekonflikter, navnlig hvad angår 
projektudvælgelse;

32. tilslutter sig Revisionsrettens anbefalinger, der tager sigte på at løse disse problemer, og 
bemærker, at Kommissionen har accepteret alle Revisionsrettens anbefalinger; 
opfordrer Kommissionen til at følge op på gennemførelsen af Revisionsrettens 
anbefalinger;

Transport og turisme

33. bemærker, at fællesforetagendet har forelagt sit budget i to særskilte afsnit: 1) SESAR 1 
og 2) SESAR 2020; bemærker endvidere, at SESAR 1 blev medfinansieret af TEN-T og 
programmerne under det syvende forskningsrammeprogram, og at SESAR 2020 
medfinansieres af Horisont 2020; 

34. noterer sig, at udnyttelsesgraden var på 83 % for forpligtelsesbevillingerne og 47 % for 
betalingsbevillingerne (for SESAR 1; 99 % og 5 % og for SESAR 2020: 81 % og 
61 %); bemærker, at den lave samlede gennemførelsesgrad hovedsagelig skyldes den 
lave sats for SESAR 1, der afspejler den finansielle afslutning af dets projekter og 
afviklingen af programmet samt fællesforetagendets bestræbelser på at holde de løbende 
omkostninger på et minimum;

35. understreger, at både videreudviklingen af det europæiske luftrum inden for rammerne 
af SES2+ og anvendelsen af droner kræver tilstrækkelige finansielle midler og 
menneskelige ressourcer;

36. noterer sig, at fællesforetagendet gennemførte sine aktiviteter i fuld overensstemmelse 
med fire forskellige rammer: Horisont 2020, CEF-programmet for drone-U-
rumbaserede demonstrationsaktiviteter samt to specifikke rammer for indkaldelsen af 
forslag vedrørende den aktive geohegntjeneste og undersøgelsen for at udarbejde et 
forslag til den fremtidige arkitektur for det europæiske luftrum; anerkender, at disse 
forskellige retlige rammer medfører en høj grad af kompleksitet for fællesforetagendet, 
og roser derfor fællesforetagendet for en vellykket gennemførelse af 
innovationsprojekter;

37. fremhæver betydningen af fællesforetagendets arbejde for at bidrage til at fremskynde 
udnyttelsen af innovation; understreger endvidere dets rolle i den betydelige udvikling 
af U-Space og udarbejdelsen af en plan for sikker indførelse og anvendelse af droner i 
luftrummet i lav højde, som er grundlaget for en moderne og hurtigt voksende sektor; 
fremhæver fællesforetagendets betydning for at forberede ajourføringen af den 
europæiske ATM-masterplan i retning af et digitalt europæisk luftrum gennem en 
holistisk og passagercentreret digital omstilling af luftfarten; mener derfor, at 
fællesforetagendets rolle bør anerkendes og styrkes i den næste flerårige finansielle 
ramme;

38. bemærker, at fællesforetagendet fortsatte med den finansielle og administrative 
afslutning af SESAR 1; bemærker, at den faktiske gennemførelse af programmet 
generelt er på 89,9 %; bemærker, at fællesforetagendet har 30,7 mio. EUR på sin 



virtuelle bankkonto til at dække alle SESAR 1's resterende forpligtelser, og at 
fællesforetagendet ifølge overslaget over betalinger og inddrivelser bør afslutte 
SESAR 1 med et overskud af likvide midler på 30,6 mio. EUR; minder om, at de 
akkumulerede budgetresultater for SESAR 1 vil blive anvendt til refusion af de 
overskydende kontante bidrag fra fællesforetagendets medlemmer, og at det resterende 
uudnyttede beløb vil blive tilbagebetalt til Unionen;

39. bemærker, at 2018 var det første år af SESAR 2020 uden SESAR 1-projekter; 
bemærker endvidere, at ud af de 96,0 mio. EUR i indtægter fra SESAR 2020 i 2018 var 
Unionens bidrag på 88,2 mio. EUR, og at Eurocontrols bidrag var på 5,2 mio. EUR;

40. bemærker, at uudnyttede betalingsbevillinger i 2018 resulterede i et overskud på 
19,3 mio. EUR, som forbliver i fællesforetagendet (heraf 0,05 mio. EUR i SESAR 1 og 
19,25 mio. EUR i SESAR 2020), og at det akkumulerede overskud beløber sig til 
77,24 mio. EUR (heraf 30,93 mio. EUR i SESAR 1 og 46,31 mio. EUR i 
SESAR 2020);

41. noterer sig, at den sidste revision af SESAR 1 vedrørende betalinger foretaget i 2017 
blev iværksat i 2018, og at den fjerde cyklus af revisioner i form af 23 revisioner hos 
otte medlemmer blev afsluttet; er bekymret over restfejlfrekvensen på 5,07 % for 2018; 

42. noterer sig resultaterne af den benchmarking af menneskelige ressourcer, som fandt sted 
i 2018: 61,67 % operationelle stillinger, 28,57 % administrative stillinger og 9,76 % 
neutrale stillinger.


