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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με 
το οποίο οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης του ερευνητικού προγράμματος 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 
(SESAR) («η Επιχείρηση») για το οικονομικό έτος 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη 
πλευρά, νόμιμοι και κανονικοί· 

2. επισημαίνει ότι η Επιχείρηση παρουσίασε τον προϋπολογισμό της σε δύο χωριστά 
τμήματα: (1) SESAR 1 και (2) SESAR 2020· σημειώνει επίσης ότι το SESAR 1 
συγχρηματοδοτήθηκε από πρόγραμμα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 
και το έβδομο ερευνητικό πρόγραμμα-πλαίσιο, και ότι το SESAR 2020 
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· 

3. σημειώνει ότι ο τελικός προϋπολογισμός της Επιχείρησης για το 2018 ήταν 153, 4 
εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 119,9 εκατομμύρια EUR 
σε πιστώσεις πληρωμών και ότι τα ποσοστά εκτέλεσης ήταν 83 % και 47 % αντίστοιχα 
(για το SESAR 1: 99 % και 5 % και για το SESAR 2020: 81% και 61%)· σημειώνει ότι 
το χαμηλό συνολικό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών οφείλεται κυρίως 
στο χαμηλό ποσοστό του SESAR 1, το οποίο αντικατοπτρίζει το δημοσιονομικό κλείσιμο 
των έργων του και την περάτωση του προγράμματος, καθώς και τις προσπάθειες της 
Επιχείρησης να διατηρήσει τις δαπάνες λειτουργίας στο ελάχιστο αναγκαίο·

4. υπενθυμίζει ότι το SESAR είναι ο τεχνολογικός πυλώνας της πρωτοβουλίας για τον 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (ΕΕΟ) και ρόλος του είναι ο συντονισμός και η υλοποίηση 
έρευνας που συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού του ΕΕΟ· επισημαίνει 
ότι στα κύρια επιτεύγματα της Επιχείρησης συγκαταλέγεται η ελεύθερη δρομολόγηση 
για τη μείωση των εκπομπών από τις πτήσεις και τα καύσιμα· πιστεύει, συνεπώς, ότι η 
Επιχείρηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για να συμβάλει στη 
βιωσιμότητα του τομέα των αερομεταφορών·

5. τονίζει ότι τόσο η περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου στο πλαίσιο του 
ΕΕΟ2+ όσο και η ενσωμάτωση δρόνων απαιτούν επαρκείς οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους·

6. σημειώνει ότι η Επιχείρηση άσκησε τις δραστηριότητές της σε πλήρη συμφωνία με 
τέσσερα διαφορετικά πλαίσια: το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το πρόγραμμα του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για δραστηριότητες επίδειξης δρόνων στο 
πλαίσιο του U-space, καθώς και δύο ειδικά πλαίσια σχετικά με την πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για την υπηρεσία ενεργού γεωπερίφραξης (AGS) και τη μελέτη για την 
κατάρτιση πρότασης για τη μελλοντική αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου· 
αναγνωρίζει ότι αυτά τα διαφορετικά νομικά πλαίσια συνεπάγονται υψηλό βαθμό 
πολυπλοκότητας για την Επιχείρηση και, για τον λόγο αυτό, συγχαίρει την Επιχείρηση 
για την επιτυχή υλοποίηση έργων καινοτομίας·
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7. τονίζει ότι το έργο που επιτελεί η Επιχείρηση είναι σημαντικό για την επιτάχυνση της 
αφομοίωσης της καινοτομίας· τονίζει επίσης τον ρόλο της Επιχείρησης στη σημαντική 
ανάπτυξη του U-space και στην εκπόνηση ενός σχεδίου που καθιστά δυνατή την ασφαλή 
εισαγωγή και χρήση δρόνων σε χαμηλά ύψη στον εναέριο χώρο, ανοίγοντας τον δρόμο 
για έναν σύγχρονο και ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα· επισημαίνει τον ρόλο της στην 
προετοιμασία για την επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού γενικού προγράμματος για τη 
διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη προς την κατεύθυνση ενός 
Ψηφιακού Ευρωπαϊκού Ουρανού, μέσω ενός ολιστικού και επικεντρωμένου στον 
επιβάτη ψηφιακού μετασχηματισμού της αεροπλοΐας· πιστεύει, επομένως, ότι ο ρόλος 
της Επιχείρησης θα πρέπει να αναγνωριστεί και να ενισχυθεί στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο·

8. σημειώνει ότι η Επιχείρηση συνέχισε το οικονομικό και διοικητικό κλείσιμο του 
SESAR 1· σημειώνει ότι το πραγματικό συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προγράμματος 
είναι 89,9 %· σημειώνει ότι η Επιχείρηση διαθέτει 30,7 εκατομμύρια EUR στον εικονικό 
τραπεζικό λογαριασμό της για να καλύψει όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του SESAR 1 
και ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις πληρωμών και ανακτήσεων, η Επιχείρηση θα πρέπει 
να κλείσει το SESAR 1 με εκτιμώμενο ταμειακό πλεόνασμα ύψους 30,6 εκατομμυρίων 
EUR· υπενθυμίζει ότι τα συσσωρευμένα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του 
SESAR 1 θα χρησιμοποιηθούν για την επιστροφή των πλεοναζουσών εισφορών σε 
χρήμα που κατέβαλαν τα μέλη της Επιχείρησης και το εναπομένον αδιάθετο ποσό θα 
επιστραφεί στην Ένωση·

9. σημειώνει ότι το 2018 ήταν το πρώτο έτος του προγράμματος SESAR 2020 χωρίς έργα 
του SESAR 1· σημειώνει ακόμη ότι, από τα έσοδα του SESAR 2020 ύψους 96 
εκατομμυρίων EUR το 2018, η εισφορά της Ένωσης ανήλθε σε 88,2 εκατομμύρια EUR 
και του Eurocontrol σε 5,2 εκατομμύρια EUR·

10. σημειώνει ότι οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις πληρωμών το 2018 είχαν ως 
αποτέλεσμα πλεόνασμα 19,3 εκατομμυρίων EUR που παραμένει εντός της Επιχείρησης 
(εκ των οποίων 0.05 εκατομμύρια EUR για το SESAR 1 και 19,25 εκατομμύρια EUR για 
το SESAR 2020) και ότι το σωρευτικό πλεόνασμα ανέρχεται σε 77,24 εκατομμύρια EUR 
(εκ των οποίων 30,93 εκατομμύρια EUR για το SESAR 1 και 46,31 εκατομμύρια EUR 
για το SESAR 2020)·

11. σημειώνει ότι οι τελευταίοι έλεγχοι του SESAR 1 όσον αφορά τις πληρωμές που 
πραγματοποιήθηκαν το 2017 δρομολογήθηκαν το 2018 και ότι ολοκληρώθηκε ο 
τέταρτος κύκλος λογιστικών ελέγχων που αποτελούνταν από 23 διαδικασίες λογιστικού 
ελέγχου σε οκτώ μέλη· εκφράζει ανησυχία για το εναπομένον ποσοστό σφάλματος, που 
ανήλθε στο 5,07 % το 2018· εκφράζει, ωστόσο, ικανοποίηση για το γεγονός ότι το 
σωρευτικό εναπομένον ποσοστό σφάλματος του SESAR 1 είναι 1,29 %· 

12. επισημαίνει τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του 2018 όσον αφορά τους 
ανθρώπινους πόρους: 61,67 % επιχειρησιακές θέσεις, 28,57 % διοικητικές θέσεις και 
9,76 % ουδέτερες θέσεις·

13. προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της 
επιχείρησης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 
2018.
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