
AD\1175740CS.docx PE630.391v03-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2014-2019

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

2018/2212(DEC)

22.1.2019

STANOVISKO

Výboru pro dopravu a cestovní ruch

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na 
rozpočtový rok 2017
(2018/2212(DEC))

Zpravodaj: Innocenzo Leontini



PE630.391v03-00 2/7 AD\1175740CS.docx

CS

PA_NonLeg



AD\1175740CS.docx 3/7 PE630.391v03-00

CS

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 („dále jen Účetního dvora“), že účetní závěrka 
společného podniku SESAR (výzkum uspořádání letového provozu jednotného 
evropského nebe, dále jen „společný podnik“) za rozpočtový rok 2017 je ve všech 
významných ohledech legální a správná; 

2. konstatuje, že společný podnik předložil svůj rozpočet ve dvou samostatných oddílech: 
1) „SESAR 1“ a 2) „SESAR 2020“; dále konstatuje, že zatímco SESAR 1 byl částečně 
financován z programu TEN-T a sedmého rámcového programu pro výzkum (RP7), je 
SESAR 2020 spolufinancován z programu Horizont 2020;

3. konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku na rok 2017 činil 113,3 milionu 
EUR v prostředcích na závazky a 191,8 milionu EUR v prostředcích na platby a že míra 
plnění činila u prostředků na závazky 80 % a u prostředků na platby 68 % (u SESAR 1 
to bylo 11 % a 68 % a u SESAR 2020 92 % a 68 %); bere na vědomí, že nízká celková 
míra čerpání prostředků je způsobena zejména prodlevami nebo neúplnou fakturací ze 
strany nečlenů a snahou společného podniku udržet provozní náklady na nezbytné 
minimální úrovni;

4. konstatuje, že na konci roku 2017 fungoval společný podnik na základě čtyř různých 
zdrojů financování – programu Horizont 2020, Nástroje pro propojení Evropy a dvou 
typů mandátů pro účelově vázané příjmy, z nichž každý se týká čerpání grantů 
(prostřednictvím výzev k podávání návrhů) nebo studií (prostřednictvím zadávacích 
řízení); uznává, že tyto rozmanité právní rámce představují pro společný podnik 
značnou míru složitosti; je nicméně znepokojen nedostatky v postupech finanční 
kontroly, které byly zjištěny během externího auditu účetní závěrky, a naléhavě vyzývá 
společný podnik, aby učinil potřebná opatření, včetně posílení kapacity svého 
finančního oddělení;

5. bere na vědomí, že společný podnik v roce 2017 přistoupil k finančnímu a 
administrativnímu uzavření oddílu SESAR 1; konstatuje, že SESAR 1 obdržel v roce 
2017 od Unie 37 milionů EUR na pokrytí neuhrazených závazků vůči členům 
společného podniku, které vyplynuly z posouzení konečných finančních výkazů, 
obdržených a přezkoumaných v roce 2017, a také na uhrazení pravděpodobných dalších 
auditů, případných právních kroků proti společnému podniku a na vrácení přebytečných 
peněžních příspěvků jeho členů; rovněž bere na vědomí, že částka 25,9 milionu EUR 
byla potvrzena jako peněžní příspěvek organizace Eurocontrol, z níž 13,4 milionu EUR 
pochází z roku 2016, ovšem z technických důvodů je součástí rozpočtu na rok 2017, a 
zbylých 12,5 milionu EUR je na rok 2017; konstatuje, že společný podnik obdržel 16,8 
milionu EUR mimořádných příjmů, které tvoří převážně prostředky zpětně získané od 
členů; vítá skutečnost, že zbývající přebytečné peněžní prostředky ve výši 23,1 milionu 
EUR a prostředky na platby ve výši 38,6 milionu EUR postačují k tomu, aby mohly být 
splněny veškeré závazky a SESAR 1 uzavřen;

6. vítá skutečnost, že oddíl 2 rozpočtu na rok 2017 poprvé zahrnuje provozní náklady a 
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věcná plnění spojená s programem SESAR 2020; konstatuje, že oddíl SESAR 2020 
obdržel od Unie 75,5 milionu EUR na pokrytí neuhrazených závazků z roku 2017 a 
prvních měsíců roku 2018 a že 6,7 milionu EUR získal od organizace Eurocontrol jako 
peněžní příspěvek na provozní náklady; 

7. bere na vědomí zjištění zvláštní zprávy Účetního dvora o jednotném evropském nebi,
která vychází z auditu výkonnosti hodnotícího výsledky a zhodnocení vynaložených 
prostředků iniciativy jednotného evropského nebe; bere na vědomí, že auditoři vybrali 
pro audit šestnáct projektů SESAR v 5 různých zemích a zapojili celou řadu 
zúčastněných stran projektu SESAR; vyzývá společný podnik, aby plně zohlednil 
doporučení zvláštní zprávy a přijal náležitá opatření; 

8. konstatuje, že jak v závěrečném hodnocení Komise činnosti společného podniku 
SESAR v 7. rámcovém programu, tak ve zvláštní zprávě Účetního dvora 18/2017 o 
jednotném evropském nebi bylo poukázáno na zpoždění v realizaci hlavního plánu 
uspořádání letového provozu a na nesoulad mezi pevně danou dobou trvání činnosti 
společného podniku  a plánovanou délkou očekávaných prací; souhlasí proto s Účetním 
dvorem, který klade důraz na posílení odpovědnosti podniku za realizaci hlavního 
plánu;

9. vyzývá SESAR a Komisi, aby posoudily výsledky zavedení řešení SESAR, zejména s 
ohledem na zajištění interoperability a kroky vedoucí k vytvoření jednotného 
evropského nebe;

10. vítá, že podnik SESAR zveřejnil plán na zajištění bezpečného provozu dronů v celé 
Evropě; 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 úrovni Unie vznikne prostředí, které bude zahrnovat regulační 
rámec i potřebné technologie a bude místem setkávání všech důležitých veřejných i 
soukromých subjektů a zajistí navýšení finančních prostředků z evropských zdrojů, 
zejména na podporu malých a středních podniků působících v tomto odvětví;

11. konstatuje, že řízení evropského vzdušného prostoru je i nadále roztříštěné a že 
koncepce jednotného evropského nebe dosud nebyla naplněna; opět upozorňuje na to, 
že podniku SESAR připadá zásadní úloha při koordinaci a provádění výzkumu v rámci 
projektů SESAR a při dohledu nad tím, aby byly cíle projektů plněny;

12. bere na vědomí, že útvar interního auditu společného podniku zveřejnil v roce 2017 
závěrečnou zprávu o auditu přiměřenosti koncepce a účelnosti a účinnosti uplatňování 
vnitřních kontrol, které byly zavedeny ve společném podniku pro přípravu výzev k 
podávání návrhů (včetně definování tématu), předkládání, hodnocení a výběr 
grantových návrhů a přípravu grantových dohod podle pravidel programu Horizont 
2020; konstatuje, že bylo vydáno pět doporučení, včetně jednoho mimořádně 
důležitého, a že v souvislosti se čtyřmi doporučeními se společnému podniku podařilo 
provést akční plán; očekává, že společný podnik provede i opatření týkající se 
posledního z vydaných doporučení;
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13. poukazuje na to, že pokud jde o SESAR 1, bylo u sedmi vybraných členů zahájeno 20 
auditů, z nichž 18 bylo dokončeno v roce 2017 jako součást čtvrtého auditního cyklu u 
všech 15 členů v souladu s údaji, které podnik uvádí ve své auditní strategii ex post; je 
znepokojen tím, že zbytková míra chyb v roce 2017 činila 5,01 %; je nicméně spokojen 
s tím, že kumulativní míra chyb v programu SESAR 1 činí pouhých 1,09 %; konstatuje, 
že první audity programu SESAR 2020 naznačují, že počet a míra výskytu chyb jsou 
nižší díky zjednodušením, která zavedl program Horizont 2020, a větším zkušenostem 
hlavních příjemců;

14. bere na vědomí výsledky srovnávací analýzy v oblasti lidských zdrojů v roce 2017: 
60 % pracovních míst v oblasti provozu, 30 % v administrativě a 10 % neutrálních 
pracovních míst;

15. navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli společného podniku SESAR 
absolutorium za plnění rozpočtu podniku na rozpočtový rok 2017.
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