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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 

predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so računovodski izkazi Skupnega 

podjetja za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba 

(SESAR) (v nadaljevanju: skupno podjetje) za proračunsko leto 2016 v vseh 

pomembnih vidikih zakoniti in pravilni; poudarja, da je Računsko sodišče v posebnem 

poročilu št. 18/2017 o enotnem evropskem nebu podalo nekaj pomembnih ugotovitev; 

2. ugotavlja, da je bilo leto 2016 za skupno podjetje prehodno leto, saj se je končala in 

prenehala izvajati faza SESAR 1 ter začela pospešeno uresničevati faza SESAR 2020, 

skupno podjetje pa je proračun predložilo v dveh ločenih oddelkih: (1) „SESAR 1“ in 

(2) „SESAR 2020“; ugotavlja tudi, da se je SESAR 1 sofinanciral iz programov TEN-T 

in sedmega okvirnega programa za raziskave, SESAR 2020 pa se sofinancira iz 

programa Obzorje 2020, in da so različni regulativni okviri za proračunska oddelka 

skupno podjetje in njegove člane postavili pred precejšen upravni izziv; poudarja, da se 

zaradi stabilnosti te težave v prihodnosti ne bi smele ponoviti; 

3. ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja iz sedmega okvirnega programa za 

raziskave in programa Obzorje 2020 v letu 2016 znašal 101,4 milijona EUR v sredstvih 

za prevzem obveznosti in 162,8 milijona EUR v sredstvih za plačila in da je stopnja 

izvrševanja obveznosti znašala 95,7 %, stopnja izvrševanja plačil pa 63,2 %; ugotavlja, 

da gre nizko stopnjo izvrševanja sredstev za plačila pripisati predvsem zamudam pri 

izvajanju študij in dosežkih, za katere so pristojni člani skupnega podjetja; ugotavlja, da 

so ob koncu leta 2016 skupni denarni prispevki Unije za SESAR 1 znašali 

597,1 milijona EUR, skupni stvarni prispevki Eurocontrola so znašali 

476,9 milijona EUR, drugi člani sektorja letalskega prometa pa so prispevali 

566,5 milijona EUR, medtem ko so skupni denarni prispevki Unije za SESAR 2020 

znašali 56,8 milijona EUR, potrjenih stvarnih ali denarnih prispevkov drugih članov pa 

ni bilo, saj so projekti še v zgodnji fazi; 

4. ugotavlja, da se je skupno podjetje soočalo s težavami pri prilagoditvi orodij IT 

programa Obzorje 2020 posebnim potrebam, zaradi česar je prišlo do zamude pri 

izvrševanju plačil za študije in dosežke članov; obžaluje, da je bilo treba zaradi zunanjih 

dejavnikov, na katere skupno podjetje ni imelo vpliva, s predlogom spremembe 

proračuna za leto 2016 razveljaviti sredstva za plačila v višini 14,5 milijona EUR, 

namenjena pozivom za zbiranje predlogov v okviru programa SESAR 2020 in 

dejavnostim, ki so bile sprva uvrščene v proračun za leto 2016; je zaskrbljen zaradi 

vztrajno naraščajočega trenda pri neporavnanih obveznostih, ki so se v teku leta 2016 z 

72,1 milijona EUR povečale na 83,8 milijona EUR, in poziva, naj se ta trend obrne po 

prehodu na SESAR 2020; 

5. je zadovoljen, da so bili z operativnega vidika vsi projekti SESAR 1 ob koncu leta 2016 

zaključeni in da je bilo letalski skupnosti v prvi izdaji kataloga z rešitvami SESAR 

predstavljenih 61 rešitev, primernih za industrializacijo in začetek uporabe; ugotavlja, 

da se bo 54 rešitev, ki so se začele razvijati v sklopu programa SESAR 1, nadalje 

razvijalo v programu SESAR 2020, kar ponazarja prizadevanja za učinkovit prehod 
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med programoma; 

6. poziva skupno podjetje in Komisijo, naj ocenita rezultate uvedbe rešitve SESAR, zlasti 

z vidika zagotavljanja medobratovalnosti in napredka pri dokončanju enotnega evropske 

neba; glede na to, da se faza uvedbe že izvaja, poziva skupno podjetje, naj začne z 

razvojem pilotnega projekta za novo strukturo evropskega zračnega prostora, ki bo 

občutno prispeval k finančni učinkovitosti uvedbe; 

7. pozdravlja, da sta Eurocontrol in Skupno podjetje SESAR leta 2016 podpisala 

obnovljeni sporazum, v katerem je Eurocontrol naveden v novi vlogi soustanovitelja 

skupnega podjetja, zajema pa tudi vrsto zavez in obveznosti v zvezi z izvajanjem 

programa SESAR 2020; pozdravlja tudi, da se je število članov, ki zastopajo več kot 

100 podjetij iz te panoge, povečalo na 19, sodelovali pa bodo v industrijskih raziskavah 

ter dejavnostih potrjevanja in predstavljanja programa SESAR 2020; ugotavlja, da je 

bila sprejeta prva izdaja enotnega programskega dokumenta skupnega podjetja za 

obdobje 2017–2019; 

8. je zaskrbljen, da je skupno podjetje v postopku za storitve javnega naročanja določilo 

najvišji proračun naročila, ki ne temelji na postopku ocene stroškov in referenčnem 

sistemu razumne tržne cene; poziva skupno podjetje, naj vzpostavi ustrezne postopke 

ocenjevanja stroškov, preden začne postopke za oddajo javnih naročil, ki bodo temeljili 

na razumnem referenčnem sistemu, da bi zagotovilo stroškovno učinkovitost večletnih 

pogodb za storitve, ki jih sklene; 

9. poziva skupno podjetje, naj oblikuje notranji postopek, s katerim bi sistematično 

ponovno preverjalo ugotovljeno finančno nevzdržnost koordinatorja projektov na 

področju nepovratnih sredstev, vključno z ukrepi za ublažitev in izravnavanje 

povečanega finančnega tveganja; ugotavlja, da na področju prijavljanja in potrjevanja 

stvarnih prispevkov članov k projektom SESAR 2020 ni na voljo posebnih smernic za 

člane in njihove zunanje revizorje, in poziva skupno podjetje, naj pripravi pravilnik in 

vzorčno potrdilo, preden bo prejelo stvarne prispevke za leto 2018; 

10. je zadovoljen, da je bila novembra 2016 objavljena evropska študija SESAR o 

prihodnosti dronov; meni, da je za učinkovito vključevanje dronov v evropski zračni 

prostor potrebnih več različnih inovacij, tudi tehnologije, povezane z upravljanjem 

zračnega prostora; se je z zanimanjem seznanil s pregledom razvoja evropskega trga 

dronov do leta 2050 in ogromnim potencialom za Evropo in njeno svetovno 

konkurenčnost, pa tudi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti v prihodnjih 5 do 10 letih, da bi 

izkoristili ta potencial, vključno s podporo razvoju in raziskavam, ki bi jo na ravni Unije 

zagotovili z vzpostavitvijo ekosistema, ki zajema tako regulativni okvir kot tehnologijo 

ter združuje vse najpomembnejše javne in zasebne deležnike, prinaša pa višjo raven 

financiranja Unije, zlasti za razcvet malih in srednjih podjetij v tem sektorju; 

11. pozdravlja dejstvo, da skupno podjetje še naprej večplastno pristopa k učinkovitemu 

pregledovanju, obvladovanju in zmanjševanju tveganj, in pričakuje, da bo še posebej 

pozorno na kritična poslovna tveganja, opredeljena v zvezi z evropskim osrednjim 

načrtom za upravljanje letalskega prometa in programom SESAR 2020; je zadovoljen, 

da je upravni odbor skupnega podjetja 18. marca 2016 sprejel strategijo za boj proti 

goljufijam; 
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12. ugotavlja, da je bilo za program SESAR 1 pri petih izbranih članih načrtovanih 21 

revizij, pri čemer je bilo leta 2016 v sklopu tretjega cikla revizij pri vseh 15 članih, 

kakor je opisano v strategiji podjetja za naknadno revizijo, opravljenih 14; je zaskrbljen 

nad stopnjo preostale napake, ki za leto 2016 znaša 6,21 %; je pa zadovoljen, da 

kumulativna stopnja preostale napake za SESAR 1 znaša 1,34 %; 

13. je seznanjen z rezultati primerjalne analize kadrovskega načrta za leto 2016: 62 % 

delovnih mest za operativne naloge, 30 % delovnih mest za upravne naloge in 8 % 

nevtralnih delovnih mest; 

14. ugotavlja, da upravljanje evropskega zračnega prostora ostaja razdrobljeno in da enotno 

evropsko nebo kot koncept še ni uresničeno; ponavlja bistveno vlogo skupnega podjetja 

pri usklajevanju in izvajanju raziskav programa SESAR, ki je steber enotnega 

evropskega neba, četudi je bil rok za uresničitev ciljev tega programa z leta 2020 

preložen na leto 2035; 

15. opozarja, da je pomembno rešiti težavo razdrobljenosti evropskega neba, saj enotni 

evropski trg trenutno ne izkorišča v celoti prednosti, ki jih nudi enotno evropsko nebo; 

16. predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju skupnega podjetja podeli razrešnico glede 

izvrševanja proračuna podjetja za proračunsko leto 2016. 
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