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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 nadaljnjem besedilu: skupno podjetje) za proračunsko leto 2017 v vseh 
pomembnih vidikih zakoniti in pravilni; 

2. ugotavlja, da je skupno podjetje predstavilo proračun z dvema ločenima oddelkoma: (1) 
SESAR 1 in (2) SESAR 2020; ugotavlja, da se je oddelek SESAR 1 sofinanciral iz 
programa TEN-T in sedmega okvirnega programa za raziskave, oddelek SESAR 2020 
pa iz programa Obzorje 2020;

3. ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja za leto 2017 znašal 
113,3 milijona EUR v obveznostih in 191,8 milijona EUR v plačilih, stopnji izvrševanja 
pa sta 80 % oziroma 68 % (za SESAR 1: 11 % in 68 % ter za SESAR 2020: 92 % in 
68 %); ugotavlja, da je nizka skupna stopnja izvrševanja predvsem posledica zamud in 
izdajanja nepopolnih računov s strani nečlanov ter prizadevanj skupnega podjetja, da bi 
tekoče stroške ohranilo na najnižji možni ravni;

4. ugotavlja, da je skupno podjetje ob koncu leta 2017 poslovalo s štirimi različnimi viri 
financiranja – Obzorje 2020, instrument za povezovanje Evrope ter dve vrsti namenskih 
prejemkov, povezanih z izplačevanjem nepovratnih sredstev (na osnovi razpisov za 
zbiranje predlogov) in izvajanjem študij (na osnovi razpisov za zbiranje ponudb); se 
zaveda, da je poslovanje skupnega podjetja zaradi teh različnih pravnih okvirov zelo 
kompleksno; je vseeno zaskrbljen zaradi pomanjkljivosti v postopkih finančnega 
nadzora, odkritih pri zunanji reviziji letnih računovodskih izkazov, in poziva skupno 
podjetje, naj sprejme potrebne ukrepe, med drugim poveča zmogljivost finančnega 
oddelka;

5. je seznanjen, da je skupno podjetje v letu 2017 začelo postopke za finančno in upravno 
zaprtje programa SESAR 1; ugotavlja, da je SESAR 1 v letu 2017 od Unije prejel 
37 milijonov EUR, da bi pokril neporavnane obveznosti do članov skupnega podjetja, 
ugotovljene pri oceni končnih računovodskih izkazov, prejetih in pregledanih v 
letu 2017, pa tudi stroške verjetnih dodatnih revizij in morebitnih sodnih postopkov 
zoper skupno podjetje ter povračilo presežnih gotovinskih prispevkov svojih članov; 
ugotavlja tudi, da je bil znesek 25,9 milijona EUR ovrednoten kot gotovinski prispevek 
Evropske organizacije za varnost zračne plovbe (Eurocontrol), od tega 
13,4 milijona EUR za leto 2016 (ta sredstva so bila zaradi tehničnih težav uvrščena v 
proračun za leto 2017) in 12,5 milijona EUR za leto 2017; ugotavlja, da je skupno 
podjetje prejelo 16,8 milijona EUR izjemnih prejemkov, zlasti na račun izterjav od 
članov; pozdravlja, da preostali gotovinski presežek v višini 23,1 milijona EUR in 
sredstva za plačila v višini 38,6 milijona EUR zadostujejo za poravnavo vseh 
obveznosti in zaprtje programa SESAR 1;

6. pozdravlja dejstvo, da oddelek 2 proračuna za leto 2017 prvič vključuje tekoče stroške 
in prispevke v naravi, povezane s programom SESAR 2020; ugotavlja, da je 
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SESAR 2020 od Unije prejel 75,5 milijona EUR za kritje neporavnanih obveznosti za 
leto 2017 in prve mesece leta 2018, 6,7 milijona EUR pa je prejel od organizacije 
Eurocontrol kot gotovinski prispevek za kritje tekočih stroškov;

7. je seznanjen z ugotovitvami iz posebnega poročila Računskega sodišča o enotnem 
evropskem nebu, ki temelji na reviziji smotrnosti, pri kateri so bili ocenjeni rezultati in 
stroškovna učinkovitost enotnega evropskega neba; ugotavlja, da so revizorji pregledali 
vzorec 16 projektov skupnega podjetja, ki so bili revidirani v petih različnih državah in 
so vključevali različne deležnike tega podjetja; poziva skupno podjetje, naj v celoti 
upošteva priporočila iz posebnega poročila in ustrezno ukrepa;

8. je seznanjen, da se tako v končni oceni dejavnosti skupnega podjetja v okviru 7. 
okvirnega programa, ki jo je pripravila Komisija, in posebnem poročilu Računskega 
sodišča št. 8/2017 o enotnem evropskem nebu opozarja na zamude pri izvajanju 
krovnega načrta za upravljanje zračnega prometa ter neusklajenost nespremenljivega 
regulativnega trajanja dejavnosti skupnega podjetja z načrtovanim trajanjem 
pričakovanega dela; zato podpira, da je Računsko sodišče poudarilo potrebo po 
okrepitvi odgovornosti skupnega podjetja za izvajanje krovnega načrta za upravljanje 
zračnega prometa;

9. poziva skupno podjetje in Komisijo, naj ocenita rezultate uvedbe rešitve SESAR, zlasti 
z vidika zagotavljanja interoperabilnosti in napredka pri dokončanju enotnega evropske 
neba;

10. pozdravlja, da je skupno podjetje objavilo načrt za zagotovitev varne in zanesljive 
uporabe dronov po Evropi; meni, da je za varno vključevanje dronov v evropski zračni 
prostor potrebnih več različnih inovacij, tudi tehnologije, povezane z upravljanjem 
zračnega prometa; 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. ugotavlja, da upravljanje evropskega zračnega prostora ostaja razdrobljeno in da enotno 
evropsko nebo kot koncept še ni uresničeno; ponovno izraža bistveno vlogo skupnega 
podjetja pri usklajevanju in izvajanju raziskav projekta SESAR in uresničevanju ciljev 
projekta;

12. ugotavlja, da je notranja služba za revizijo skupnega podjetja leta 2017 objavila končno 
poročilo o reviziji ustreznosti zasnove ter učinkovitega in uspešnega izvajanja notranjih 
kontrol skupnega podjetja za pripravo javnih razpisov (vključno z opredelitvijo teme), 
predložitev, ocenjevanje in izbiro predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev ter 
pripravo sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev v skladu s pravili programa 
Obzorje 2020; ugotavlja, da je bilo podanih pet priporočil, od tega eno zelo pomembno, 
in da je skupno podjetje izvedlo akcijski načrt v zvezi s štirimi od njih; pričakuje, da bo 
skupno podjetje izvedlo tudi ukrepe v zvezi z zadnjim priporočilom;

13. ugotavlja, da je bilo za program SESAR 1 pri sedmih izbranih članih začetih 20 revizij, 
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od katerih jih je bilo leta 2017 dokončanih 18 v sklopu četrtega cikla revizij pri vseh 15 
članih, kakor je opisano v strategiji skupnega podjetja za naknadno revizijo; je 
zaskrbljen zaradi stopnje preostalih napak, ki za leto 2017 znaša 5,01 %; je pa 
zadovoljen, da kumulativna stopnja preostalih napak za SESAR 1 znaša 1,09 %; 
ugotavlja, da prve revizije programa SESAR 2020 kažejo, da sta število in stopnja 
napak nižja zaradi poenostavitev v programu Obzorje 2020 in večje izkušenosti glavnih 
upravičencev;

14. je seznanjen z rezultati primerjalne analize kadrovskega načrta za leto 2017: 60 % 
delovnih mest za operativne naloge, 30 % delovnih mest za upravne naloge in 10 % 
nevtralnih delovnih mest;

15. predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju skupnega podjetja podeli razrešnico glede 
izvrševanja proračuna podjetja za proračunsko leto 2017.
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