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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 2018 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 2018 znašal 153,4 milijona 
EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 119,9 milijona EUR v odobritvah plačil ter 
da sta stopnji izvrševanja znašali 83 % oziroma 47 % (za SESAR 1: 99 % oziroma 5 % 
ter za SESAR 2020: 81 % oziroma 61 %); ugotavlja, da je nizka skupna stopnja 
izvrševanja plačil predvsem posledica nizke stopnje pri SESAR 1, ki odraža finančno 
zaprtje njegovih projektov in zaključevanje programa, pa tudi prizadevanj skupnega 
podjetja, da bi bili tekoči stroški čim nižji;

4. ugotavlja, da je skupno podjetje izvajalo svoje dejavnosti povsem v skladu s štirimi 
različnimi okviri: programom Obzorje 2020, programom instrumenta za povezovanje 
Evrope (IPE) U-Space za predstavitvene dejavnosti z brezpilotnimi zrakoplovi ter 
dvema posebnima okviroma za razpis za storitev aktivnih virtualnih geoograj (Active 
Geo-fencing service) in študijo za pripravo predloga za prihodnjo arhitekturo 
evropskega zračnega prostora; se zaveda, da je poslovanje skupnega podjetja zaradi teh 
različnih pravnih okvirov zelo kompleksno; 

5. ugotavlja, da je skupno podjetje nadaljevalo s finančnim in upravnim zaključkom 
programa SESAR 1; ugotavlja, da je dejanska skupna stopnja izvrševanja programov 
89,9 %; ugotavlja, da ima skupno podjetje na svojem virtualnem bančnem računu 30,7 
milijona EUR za kritje vseh preostalih obveznosti programa SESAR 1 in da bi moralo 
skupno podjetje v skladu z napovedmi plačil in izterjav zaključiti SESAR 1 z ocenjenim 
denarnim presežkom v višini 30,6 milijona EUR; opozarja, da bodo skupni proračunski 
rezultati SESAR 1 uporabljeni vračilo presežkov denarnih prispevkov članov skupnega 
podjetja, preostali neporabljeni znesek pa bo vrnjen Uniji;

6. ugotavlja, da je bilo leto 2018 prvo leto programa SESAR 2020 brez projektov SESAR 
1; ugotavlja tudi, da je v prihodkih SESAR 2020, ki so leta 2018 znašali 96,0 milijona 
EUR, prispevek Unije znašal 88,2 milijona EUR, prispevek Eurocontrola pa 5,2 
milijona EUR;

7. ugotavlja, da je zaradi neporabljenih odobritev plačil v letu 2018 nastal presežek v 
višini 19,3 milijona EUR, ki ostane v skupnem podjetju (od tega 0,05 milijona EUR za 
SESAR 1 in 19,25 milijona EUR za SESAR 2020), ter da skupni presežek znaša 77,24 
milijona EUR (od tega 30,93 milijona EUR za SESAR 1 in 46,31 milijona EUR za 
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SESAR 2020);

8. ugotavlja, da so bile zadnje revizije programa SESAR 1 v zvezi s plačili, opravljenimi v 
letu 2017, začete leta 2018 in daj je bil zaključen 4. cikel revizij, ki je zajemal 23 revizij 
v osmih državah članicah; je zaskrbljen zaradi stopnje preostalih napak, ki za leto 2018 
znaša 5,07 %; je pa zadovoljen, da kumulativna stopnja preostalih napak za SESAR 1 
znaša 1,29 %; 

9. je seznanjen z rezultati primerjalne analize kadrovskega načrta za leto 2018: 61,67 % 
delovnih mest za operativne naloge, 28,57 % delovnih mest za upravne naloge in 9,76 
% nevtralnih delovnih mest;

10. predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju skupnega podjetja podeli razrešnico glede 
izvrševanja proračuna podjetja za proračunsko leto 2018.


