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SUGESTII

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

1. salută constatarea Curții de Conturi cu privire la legalitatea și regularitatea, sub toate 
aspectele semnificative, ale conturilor Întreprinderii comune de cercetare în domeniul 
managementului traficului aerian din cadrul cerului unic european (SESAR) (denumită în 
continuare „Întreprinderea”) aferente exercițiului financiar 2018; 

2. ia act de faptul că Întreprinderea a prezentat bugetul său în două secțiuni separate: 
(1) SESAR 1 și (2) SESAR 2020; ia act, de asemenea, de faptul că SESAR 1 a fost 
cofinanțat din TEN-T și din Al șaptelea program-cadru de cercetare, iar SESAR 2020 
este cofinanțat din Orizont 2020; 

3. ia act de faptul că bugetul final al Întreprinderii pe 2018 a fost de 153,4 milioane EUR în 
credite de angajament și 119,9 milioane EUR în credite de plată, iar ratele de execuție au 
fost de 83 % și, respectiv, 47 % (pentru SESAR 1: 99 % și 5 %, pentru SESAR 2020: 
81 % și 61 %); ia act de faptul că execuția globală scăzută a creditelor de plată se 
datorează în principal ratei scăzute de execuție realizate de SESAR 1, fapt ce reflectă 
închiderea financiară a proiectelor sale și finalizarea programului, precum și eforturile 
depuse de Întreprindere pentru a reducere cheltuielile de funcționare la minimul necesar;

4. reamintește că SESAR reprezintă pilonul tehnologic al inițiativei „Cerul unic european” 
(SES), iar rolul său este de a coordona și a pune în practică activități de cercetare pentru a 
contribui la eliminarea fragmentării SES; atrage atenția asupra faptului că una dintre 
realizările principale ale Întreprinderii este asigurarea spațiilor aeriene cu rute libere 
pentru a reduce durata zborului și emisiile provocate de arderea combustibilului; 
consideră, așadar, că Întreprinderea poate fi folosită și în continuare pentru a îmbunătăți 
sustenabilitatea sectorului aviației;

5. subliniază că atât dezvoltarea în continuare a spațiului aerian european în cadrul SES II+, 
cât și integrarea dronelor necesită resurse financiare și umane suficiente;

6. constată că Întreprinderea și-a desfășurat activitățile în deplină conformitate cu patru 
cadre diferite: programul Orizont 2020, programul U-space pentru activitățile de 
demonstrare a dronelor din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), 
precum și două cadre specifice – unul privind cererea de oferte pentru serviciul activ de 
supraveghere și alarmă geografică (Active Geo-fencing service, respectiv AGS), iar altul 
privind studiul menit să contribuie la elaborarea unei propuneri privind viitoarea structură 
a spațiului aerian european; recunoaște că aceste cadre juridice diferite creează un nivel 
ridicat de complexitate pentru Întreprindere și, prin urmare, felicită Întreprinderea pentru 
realizarea cu succes a unor proiecte inovatoare;

7. atrage atenția asupra importanței activităților desfășurate de Întreprindere pentru 
accelerarea procesului de difuzare a inovațiilor; subliniază, de asemenea, rolul acesteia în 
dezvoltarea considerabilă a programului U-space și în elaborarea unui model care permite 
introducerea și utilizarea în condiții de siguranță a dronelor în spațiul aerian de joasă 
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altitudine, ceea ce constituie baza unui sector modern aflat în plină creștere; scoate în 
evidență rolul important ce îi revine Întreprinderii în pregătirea actualizării Planului 
general european pentru ATM în vederea unui „cer european digital”, prin intermediul 
unei transformări holistice și digitale a aviației axate pe pasageri; consideră, prin urmare, 
că în următorul cadru financiar multianual rolul Întreprinderii trebuie recunoscut și 
întărit;

8. ia act de faptul că Întreprinderea a continuat procesul pentru închiderea financiară și 
administrativă a SESAR 1; constată că rata globală reală de execuție în cadrul 
programului este de 89,9 %; constată că Întreprinderea dispune de 30,7 milioane EUR în 
contul său bancar virtual pentru acoperirea tuturor obligațiilor rămase ale SESAR 1 și că, 
potrivit previziunilor privind plățile și recuperările, Întreprinderea ar trebui să fie în 
măsură să închidă SESAR 1 cu un excedent de numerar estimat la 30,6 milioane EUR; 
reamintește că soldul bugetar acumulat al SESAR 1 va fi folosit pentru rambursarea 
contribuțiilor bănești excedentare efectuate de membrii Întreprinderii, iar suma rămasă va 
fi transferată înapoi în bugetul Uniunii;

9. observă că 2018 a fost primul exercițiu de activitate a SESAR 2020 fără proiecte din 
SESAR 1; observă, de asemenea, că, din suma de 96,0 milioane EUR primită în 2018 de 
SESAR 2020 sub formă de venituri, contribuția Uniunii s-a ridicat la 88,2 milioane EUR, 
iar cea din partea Eurocontrol – la 5,2 milioane EUR;

10. constată că creditele de plată neutilizate în 2018 au creat un excedent de 
19,3 milioane EUR care se află încă la Întreprindere (împărțit în felul următor: 
0,05 milioane EUR pentru SESAR 1 și 19,25 milioane EUR pentru SESAR 2020), iar 
excedentul acumulat se ridică la 77,24 milioane EUR (din care 30,93 milioane EUR 
pentru SESAR 1 și 46,31 milioane EUR pentru SESAR 2020);

11. observă că, în 2018, au fost inițiate ultimele audituri ale plăților efectuate de SESAR 1 
în 2017 și a fost finalizat cel de al patrulea ciclu de audituri ce constă în 23 de exerciții de 
audit efectuate la opt membri; este îngrijorat de rata erorilor reziduale pentru 2018, care 
reprezintă 5,07 %; se declară însă satisfăcut că rata erorilor reziduale cumulată a 
SESAR 1 este de 1,29 %; 

12. ia act de rezultatele exercițiului de evaluare comparativă privind resursele umane din 
2018: 61,67 % posturi operaționale, 28,57 % posturi administrative și 9,76 % posturi 
neutre;

13. propune ca Parlamentul să acorde directorului executiv al Întreprinderii descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului acesteia aferent exercițiului financiar 2018.
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