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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný 

výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. vítá zjištění Evropského účetního dvora, že účetní závěrka společného podniku SESAR 

(výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe, dále jen „podnik“) 

za rozpočtový rok 2016 je ve všech významných ohledech legální a správná; vítá 

relevantní připomínky Účetního dvora uvedené ve zvláštní zprávě č. 18/2017 týkající se 

jednotného evropského nebe; 

2. konstatuje, že rok 2016 byl přechodným rokem, kdy byla dokončena a uzavřena fáze 

SESAR 1 a zahájena fáze SESAR 2020 a že společný podnik předložil svůj rozpočet ve 

dvou samostatných oddílech: (1) SESAR 1 and (2) SESAR 2020; dále konstatuje, že 

zatímco SESAR 1 byl částečně financován z programu TEN-T a 7. rámcového programu 

(RP7), je SESAR 2020 spolufinancován z programu Horizont 2020 a že různé právní 

úpravy těchto oddílů rozpočtu vytvářely pro podnik a jeho členy značné administrativní 

problémy, které by se v budoucnu neměly vzhledem k nutnosti zajistit stabilitu opakovat; 

3. konstatuje, že rozpočet podniku na rok 2016 z RP7 a Horizon 2020 činil 101,4 milionu 

EUR v prostředcích na závazky a 162,8 milionu EUR v prostředcích na platby a že míra 

plnění dosáhla u prostředků na závazky 95,7 % a u prostředků na platby 63,2 %; 

konstatuje, že nízká míra plnění prostředků na platby byla způsobena zejména tím, že 

členové podniku začali provádět studie a vývoj se zpožděním; konstatuje, že na konci 

roku 2016 činily celkové finanční příspěvky, které SESAR 1 obdržel z rozpočtu Unie, 

597,1 mil. EUR, ve srovnání s věcnými příspěvky 476,9 mil. EUR, které poskytl 

Eurocontrol, a 566,5 mil. EUR od členů pocházejících z odvětví letecké dopravy; celkové 

finanční příspěvky pro SESAR 2020 naproti tomu činí 56,8 mil. EUR a věcné ani 

finanční příspěvky od jiných členů nebyly validovány, protože projekty byly zatím 

v počáteční fázi; 

4. poukazuje na to, že podnik se potýkal s určitými obtížemi při provádění úprav 

softwarových nástrojů programu Horizont 2020 tak, aby odpovídaly jeho specifickým 

potřebám, což vedlo k opožděnému provádění plateb za studie a vývoj prováděné členy; 

lituje, že kvůli vnějším faktorům, na něž nemá podnik žádný vliv, musela být zrušena 

částka 14,5 mil. EUR v prostředcích na platby spojená s výběrovými řízeními SESAR 

2020 a činnostmi původně zapsanými v rozpočtu na rok 2016; je znepokojen tím, že 

nadále roste objem neuhrazených závazků (reste à liquider, RAL), který se v průběhu 

roku 2016 zvýšil z 72,1 milionu EUR na 83,8 milionu EUR, a požaduje, aby se po 

přechodu na SESAR 2020 tento trend změnil; 

5. je potěšen tím, že všechny projekty SESAR 1 byly z operačního hlediska uzavřeny na 

konci roku 2016 a že letecký průmysl již obdržel 61 řešení připravených k průmyslovému 

využití, která byla obsažena v prvním vydání katalogu SESAR (SESAR Solution 

Catalogue); konstatuje, že 54 řešení iniciovaných v rámci SESAR 1 bude dále rozvíjeno 

v programu SESAR 2020, což je dobrým příkladem úsilí o to, aby přechod mezi těmito 

programy proběhl efektivně; 

6. vyzývá SESAR a Komisi, aby posoudily výsledky zavedení řešení SESAR, zejména 
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s ohledem na zajištění interoperability a opatření vedoucích k dobudování jednotného 

evropského nebe; vzhledem k tomu, že fáze zavádění výsledků už započala, vyzývá 

SESAR, aby zahájil vývoj pilotního projektu týkajícího se struktury evropského 

vzdušného prostoru, který by významným způsobem přispěl k finanční účinnosti při 

zavádění těchto výsledků; 

7. vítá, že v roce 2016 byla podepsána nová dohoda mezi organizací Eurocontrol 

a společným podnikem SESAR, která nově vymezuje úlohu agentury Eurocontrol jako 

jednoho ze zřizovatelů společného podniku SESAR a obsahuje soubor nových závazků 

ohledně provádění SESAR 2020; rovněž vítá, že společný podnik má nyní 19 členů, kteří 

zastupují více než 100 společností z celého odvětví a budou se účastnit činností SESAR 

2020 v oblasti průmyslového výzkumu, validace a demonstrace; bere na vědomí, že bylo 

schváleno první vydání jednotného programového dokumentu podniku na období 2017–

2019; 

8. je znepokojen tím, že v postupu, jímž se podnik řídí při nákupu služeb, je výše zakázky 

omezena limitem, který se zjevně neopírá o odhad nákladů ani přiměřený systém 

referenčních tržních cen; žádá podnik, aby zavedl vhodné procesy pro odhad nákladů 

před zahájením výběrových řízení na základě přiměřeného referenčního systému, aby 

byla zajištěna efektivita nákladů v rámci jeho víceletých smluv o poskytování služeb; 

9. žádá podnik, aby zavedl systematické interní postupy pro opětovné vyhodnocení závěru, 

podle něhož má podnik nedostatečnou finanční kapacitu ve vztahu ke koordinátorovi 

grantového projektu, včetně opatření ke zmírnění a kompenzaci zvýšeného finančního 

rizika; poukazuje na to, že neexistují konkrétní pokyny pro členy a jejich externí auditory, 

pokud jde o deklarace a certifikaci věcných příspěvků členů na projekty SESAR 2020, 

a vyzývá podnik, aby před převzetím jakýchkoli věcných příspěvků v roce 2018 

vypracoval referenční rámec a vzorový certifikát; 

10. vítá, že v listopadu 2016 zveřejnil SESAR studii o perspektivách dronů v Evropě 

„European Drones Outlook“; domnívá se, že k bezpečnému začlenění dronů do 

evropského vzdušného prostoru je zapotřebí celá řada inovací, včetně technologií 

v oblasti řízení letového provozu; se zájmem si všímá jeho přehledu vývoje evropského 

trhu s drony do roku 2050 a velkého potenciálu tohoto trhu pro Evropu a její globální 

konkurenceschopnost a poukazuje na akce, které budou v příštích pěti až deseti letech 

nutné k tomu, aby se mohl tento potenciál rozvinout, včetně podpory výzkumu a vývoje, 

která by měla být zajištěna tím, že na evropské úrovni vznikne prostředí, které bude 

zahrnovat regulační rámec i potřebné technologie a bude místem setkávání pro všechny 

důležité veřejné i soukromé subjekty s cílem zajistit navýšení financování z evropských 

zdrojů, zejména s ohledem na podporu malých a středních podniků v daném odvětví; 

11. vítá skutečnost, že podnik nadále uplatňoval rozrůzněný přístup pro účely sledování, 

řízení a zmírňování rizik, a očekává, že podnik bude věnovat zvláštní pozornost 

kritickým korporátním rizikům, která zjistil v souvislosti s projekty ATM Master Plan 

a SESAR 2020; vítá, že správní rada podniku přijala dne 18. března 2016 strategii proti 

podvodům; 

12. poukazuje na to, že pokud jde o SESAR 1, bylo u pěti vybraných členů naplánováno 21 

auditů, z nichž 14 bylo dokončeno v roce 2016 jako součást třetího auditního cyklu 

u všech 15 členů v souladu s údaji, které podnik uvádí ve své auditní strategii ex post; je 
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znepokojen zbytkovou mírou chyb, která v roce 2016 činila 6,21 %; je však velmi 

spokojen s tím, že kumulativní míra chyb v programu SESAR 1 činí pouhých 1,34 %; 

13. bere na vědomí výsledky srovnávací analýzy v oblasti lidských zdrojů v roce 2016: 62 % 

pracovních míst v oblasti provozu, 30 % v administrativě a 8 % neutrálních pracovních 

míst; 

14. konstatuje, že uspořádání evropského vzdušného prostoru je i nadále roztříštěno a že 

jednotného evropského nebe jakožto koncepce dosud nebylo dosaženo; přestože byla 

lhůta pro dosažení cílů v rámci projektu SESAR prodloužena z původně stanoveného 

roku 2020 na rok 2035, podtrhuje zásadní úlohu podniku při koordinaci a provádění 

výzkumu v rámci projektu SESAR, který je jedním z pilířů iniciativy jednotného 

evropského nebe; 

15. znovu poukazuje na to, že je důležité odstranit roztříštěnost evropského nebe, jelikož 

v současné době není jednotný evropský trh schopen plně využívat výhod, které nabízí 

jednotné evropské nebe; 

16. navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli společného podniku SESAR 

absolutorium za plnění rozpočtu podniku na rozpočtový rok 2016. 
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