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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 για τη διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (SESAR) («η επιχείρηση») για το 
οικονομικό έτος 2019 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμοι και κανονικοί· 

2. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η επιχείρηση ως τεχνολογικός 
πυλώνας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕΟ)· επισημαίνει την αυξανόμενη 
σημασία του έργου της επιχείρησης υπό το πρίσμα των αναδυόμενων τεχνολογιών που 
παρέχουν τη δυνατότητα αυτόνομων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών·

3. σημειώνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της επιχείρησης για το 2019 ανήλθε σε 119,57 
εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 125,69 εκατ. EUR σε πιστώσεις 
πληρωμών και ότι τα ποσοστά εκτέλεσης ήταν 91,69 % και 82,66 % αντίστοιχα (για το 
SESAR 1: 2,70 % και 50,57 %, και για το SESAR 2020: 92,36 % και 82,97 %)· σημειώνει 
ότι το χαμηλό συνολικό ποσοστό εκτέλεσης των πληρωμών για το SESAR 1 
αντικατοπτρίζει το δημοσιονομικό κλείσιμο των έργων του και την περάτωση του 
προγράμματος· 

4. επαναλαμβάνει ότι η εκτέλεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης κατά τρόπο ώστε 
να συνάδει πλήρως με τέσσερα διαφορετικά νομικά πλαίσια (Ορίζων 2020, ΜΣΕ, 
σύστημα "U-space", ενεργή υπηρεσία γεωπερίφραξης) έχει ως αποτέλεσμα υψηλό 
βαθμό επιχειρησιακής πολυπλοκότητας·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η επιχείρηση συμπλήρωσε τα 28 έργα, 
που περατώθηκαν το 2018 στο πλαίσιο του Διερευνητικού ερευνητικού προγράμματος 
1, με συνολικά 17 έργα στους τομείς της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας το 2019· 
εκφράζει, επίσης, την ικανοποίησή του για την πρόοδο όσον αφορά τα έργα βιομηχανικής 
έρευνας της πρώτης σειράς, που έχουν σχεδόν αποπερατωθεί, καθώς και για το γεγονός 
ότι έχουν υπογραφεί όλες οι επιχορηγήσεις για τα έργα της δεύτερης σειράς έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2019·

6. σημειώνει ότι η επιχείρηση ολοκλήρωσε τη διαδικασία οικονομικού και διοικητικού 
κλεισίματος του SESAR 1 (επιχειρησιακό κλείσιμο στα τέλη του 2016)· σημειώνει ότι 
το πραγματικό συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προγράμματος είναι 90 %· επισημαίνει 
ότι οι εισφορές σε χρήμα των μελών στο SESAR στο τέλος του 2019 είχαν δημιουργήσει 
πλεόνασμα ύψους 30,7 εκατομμυρίων EUR· αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με τον 
τροποποιημένο ιδρυτικό κανονισμό της επιχείρησης, η επιστροφή των καθ’ υπέρβαση 
συνεισφορών σε χρήμα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατά το επίσημο κλείσιμο της 
επιχείρησης το 2024, εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης προτείνει στην 
Επιτροπή να προβεί στη λύση της επιχείρησης νωρίτερα· καλεί την Επιτροπή να βρει 
λύση για επιστροφή καταβολών νωρίτερα με σκοπό την τήρηση της αρχής της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης·
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7. σημειώνει ότι, από τα έσοδα του SESAR 2020 ύψους 124,8 εκατομμυρίων EUR το 2019, 
η εισφορά της Ένωσης ανήλθε σε 114,1 εκατομμύρια EUR και του Eurocontrol σε 1,8 
εκατομμύρια EUR·

8. σημειώνει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2019 είχε ως αποτέλεσμα έλλειμμα 
26,72 εκατομμυρίων EUR (εκ των οποίων πλεόνασμα 0,03 εκατομμυρίων EUR για το 
SESAR 1 και έλλειμμα 26,75 εκατομμυρίων EUR για το SESAR 2020) και ότι το 
σωρευτικό πλεόνασμα ανέρχεται σε 50,24 εκατομμύρια EUR (εκ των οποίων 30,69 
εκατομμύρια EUR για το SESAR 1 και 19,55 εκατομμύρια EUR για το SESAR 2020)·

9. συνιστά ότι στην επιχείρηση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους 
σημαντικότερους κινδύνους που διαπίστωσε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού 
Ελέγχου (κατά την εκπόνηση της αξιολόγησης στρατηγικού κινδύνου της επιχείρησης): 
την υλοποίηση των επιχορηγήσεων και τη διαχείριση του προγράμματος· τη διαδικασία 
επικύρωσης των συνεισφορών σε είδος· τους ανθρώπινους πόρους·

10. επισημαίνει τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του 2019 όσον αφορά τους 
ανθρώπινους πόρους: 59,29 % επιχειρησιακές θέσεις, 30 % διοικητικές θέσεις και 
10,71 % θέσεων σχετικών με οικονομικά και ελέγχους·

11. επισημαίνει ότι ένα από τα κύρια επιτεύγματα της επιχείρησης περιλαμβάνει την 
ελεύθερη επιλογή διαδρομών, για τη μείωση των εκπομπών από τις πτήσεις και τα 
καύσιμα· πιστεύει ότι η διάδοχη επιχείρηση θα πρέπει να συμβάλει περαιτέρω στη 
βιωσιμότητα του τομέα των αερομεταφορών σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης 
Συμφωνίας· πιστεύει, επιπλέον, ότι η διάδοχη επιχείρηση θα πρέπει να συμβάλει στο να 
καταστεί η αγορά αερομεταφορών πιο ευέλικτη και ανθεκτική στις διακυμάνσεις της 
κυκλοφορίας, ώστε ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός να καθιερωθεί ως ο πλέον 
αποτελεσματικός και φιλικός προς το περιβάλλον εναέριος χώρος στον κόσμο·

12. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της επιχείρησης για το 
2019, η επιχείρηση πέτυχε όλους τους βασικούς στόχους πολιτικής, καθώς και τους 
επιχειρησιακούς στόχους της·

13. προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της 
επιχείρησης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 
2019.



AD\1223066EL.docx 5/6 PE660.390v02-00

EL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 26.1.2021

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

43
3
3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop 
G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna 
Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe 
Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens 
Gieseke, Elsi Katainen, Έλενα Κουντουρά, Julie Lechanteux, Bogusław 
Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, 
Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, 
Philippe Olivier, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien 
Rookmaker, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István 
Ujhelyi, Petar Vitanov, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Lucia 
Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Josianne Cutajar, Clare Daly, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, 
Markus Pieper



PE660.390v02-00 6/6 AD\1223066EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43 +

ECR Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE Magdalena Adamowicz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, 
Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Ελισσάβετ 
Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph 
Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Bogusław Liberadzki, 
Isabel García Muñoz, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

The Left Clare Daly, Έλενα Κουντουρά

Verts/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

3 -

ID Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

3 0

ID Marco Campomenosi, Lucia Vuolo

The Left Anne-Sophie Pelletier

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


