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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 2019; 

2. ia act de faptul că bugetul final al întreprinderii pe 2019 a fost de 119,57 milioane EUR 
în credite de angajament și de 125,69 milioane EUR în credite de plată, iar ratele de 
execuție au fost de 91,69 %, respectiv 82,66 % (pentru SESAR 1: 2,70 % și 50,57 %, iar 
pentru SESAR 2020: 92,36 % și 82,97 %); constată că rata globală scăzută de execuție a 
plăților pentru SESAR 1 reflectă închiderea financiară a proiectelor sale și lichidarea 
programului; 

3. salută faptul că întreprinderea a completat cele 28 de proiecte închise în 2018 în cadrul 
programului de cercetare exploratorie 1 cu un total de 17 proiecte în domeniile cercetării 
fundamentale și aplicate în 2019; 

4. ia act, de asemenea, că, din cele 124,8 milioane EUR primite în 2019 de SESAR 2020 
sub formă de venituri executate, contribuția Uniunii s-a ridicat la 114,1 milioane EUR, 
iar cea din partea Eurocontrol la 1,8 milioane EUR;

5. ia act de faptul că rezultatul bugetar din 2019 s-a ridicat la un deficit de 
26,72 milioane EUR (din care un excedent de 0,03 milioane EUR pentru SESAR 1 și un 
deficit de 26,75 milioane EUR pentru SESAR 2020), iar excedentul acumulat se ridică la 
50,24 milioane EUR (din care 30,69 milioane EUR pentru SESAR 1 și 
19,55 milioane EUR pentru SESAR 2020);

6. ia act de rezultatele exercițiului de evaluare comparativă privind resursele umane din 
2018: 59,29 % posturi operaționale, 30 % posturi administrative și 10,71 % posturi 
financiare și de control;

7. propune ca Parlamentul să acorde directorului executiv al întreprinderii descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului acesteia aferent exercițiului financiar 2019.


