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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten konstaterat att räkenskaperna för 
det gemensamma företaget för forskningsprojektet om flygledningstjänster i det 
gemensamma europeiska luftrummet (Sesar) (företaget) för budgetåret 2019 i alla 
väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

2. Europaparlamentet noterar att företagets slutliga budget för 2019 uppgick till 
119,57 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden och 125,69 miljoner EUR 
i betalningsbemyndiganden och att genomförandegraden var 91,69 % respektive 
82,66 % (för Sesar 1: 2,70 % och 50,57 % och för Sesar 2020: 92,36 % och 82,97 %). 
Parlamentet noterar att den låga totala genomförandegraden för betalningar för Sesar 1 
återspeglar den ekonomiska avslutningen av dess projekt och avvecklingen av 
programmet. 

3. Europaparlamentet välkomnar att företaget kompletterade de 28 projekt som avslutades 
2018 inom ramen för programmet för förberedande forskning 1 med totalt 17 projekt 
inom grundforskning och tillämpad forskning under 2019. 

4. Europaparlamentet noterar att av de 124,8 miljoner EUR i genomförda intäkter som 
Sesar 2020 mottog 2019 uppgick unionens bidrag till 114,1 miljoner EUR och 
Eurocontrols bidrag till 1,8 miljoner EUR.

5. Europaparlamentet noterar att budgetresultatet för 2019 innebar ett underskott på 
26,72 miljoner EUR (varav 0,03 miljoner EUR i överskott för Sesar 1 och 
26,75 miljoner EUR i underskott för Sesar 2020) och att det sammanlagda överskottet 
uppgår till 50,24 miljoner EUR (varav 30,69 miljoner EUR för Sesar 1 och 
19,55 miljoner EUR för Sesar 2020).

6. Europaparlamentet noterar resultaten av den jämförande undersökningen om 
personalresurserna för 2018: 59,29 % operativa tjänster, 30 % administrativa tjänster 
och 10,71 % ekonomiska tjänster och kontrolltjänster.

7. Europaparlamentet föreslår att företagets verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet 
för genomförandet av företagets budget för budgetåret 2019.


