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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. 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· 

3. 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· 

4. 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·

5. σημειώνει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2019 είχε ως αποτέλεσμα έλλειμμα 
26,72 εκατομμυρίων EUR (εκ των οποίων πλεόνασμα 0,03 εκατομμύρια EUR για το 
SESAR 1 και έλλειμμα 26,75 εκατομμύρια 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)·

6. επισημαίνει τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του 2018 όσον αφορά τους 
ανθρώπινους πόρους: 59,29 % επιχειρησιακές θέσεις, 30 % διοικητικές θέσεις και 10,71 
% θέσεων σχετικών με οικονομικά και ελέγχους·

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


