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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise

Cílem návrhu Komise je přezkum a prodloužení období činnosti společného podniku SESAR, 
který by jinak podle stávajícího zřizovacího nařízení zanikl ke dni 31. prosince 2016. Hlavní 
změny předložené v návrhu Komise se týkají vyčlenění částky ve výši až 600 milionů EUR, 
počítaje v to příspěvky od Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska, na referenční období 
2014–2020 v rámci Horizontu 2020 a prodloužení období činnosti společného podniku 
SESAR do konce roku 2024. 

Názor navrhovatele 

S ohledem na nedávný vývoj v provádění pilíře výkonnosti jednotného evropského nebe a na 
neuspokojivý a pomalý pokrok v zavádění dobře fungujících systémů sledování výkonnosti
a poplatků nebo v zavádění funkčních bloků vzdušného prostoru, které dosud nepřinesly 
očekávané výsledky, se navrhovatel domnívá, že hlavním prvkem struktury provádění celé 
koncepce jednotného evropského nebe je technologický pilíř. Zajištění kontinuity v této 
oblasti, a to i co se týče financování a lidských zdrojů, má proto naprosto zásadní význam. 

Navrhovatel se domnívá, že společný podnik SESAR dosud fungoval dobře a přinášel 
očekávané výsledky, a proto podporuje návrh Komise na prodloužení období činnosti 
společného podniku bez jakýchkoli změn. Podle Komise hodnocení společného podniku 
SESAR za období 2007–2012 ukázalo, že jeho finanční mechanismus, který je založen na 
partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), je efektivnější a účinnější ve své současné 
podobě, než kdyby musel být zcela závislý na výzvách k předkládání návrhů nezbytných
v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj. Navrhovatel již 
při mnoha příležitostech vyjádřil svou podporu financování založeného na PPP u projektů 
jiného druhu a je spokojen se způsobem, kterým toto financování funguje u společného 
podniku SESAR.

Zprávy o roční účetní závěrce, které v posledních letech vypracoval Účetní dvůr, navíc 
nevyvolaly ani pochybnosti ohledně řádného finančního řízení společného podniku SESAR. 
Ani v tomto ohledu nejsou podle navrhovatele třeba žádné změny.

Dalším důvodem pro podporu návrhu v jeho stávající podobě je skutečnost, že společný 
podnik SESAR má vstoupit do fáze zavádění. Navrhovatel se domnívá, že je zásadní vyhnout 
se jakýmkoli časovým prodlevám v legislativním rámci nebo jakýmkoli jiným významným 
změnám struktury podniku, které by mohly znamenat, že pečlivě připravená fáze zavádění 
bude zdržena či narušena. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
věcně příslušný výbor, aby navrhl schválení návrhu Komise.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) První fáze definičního procesu proběhla
v období 2004–2008 a vzešla z ní první 
verze evropského hlavního plánu 
uspořádání letového provozu (dále jen 
„hlavní plán ULP“). V hlavním plánu ULP 
jsou uvedeny tři etapy vývojového procesu 
projektu SESAR: provoz v závislosti na 
čase (etapa 1), provoz v závislosti na 
trajektorii (etapa 2) a provoz v závislosti na 
výkonnosti (etapa 3).

(3) Netýká se českého znění.

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 219/2007
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální příspěvek Unie pokrývající 
náklady podle víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020 činí 600 milionů10

EUR (včetně příspěvků ESVO) a je 
poskytován z rozpočtových prostředků 
přidělených na Horizont 2020 – rámcový 
program pro výzkum a inovace (2014–
2020).“;

Maximální příspěvek Unie pokrývající 
náklady podle víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020 činí 600 milionů10

EUR (včetně příspěvků ESVO) a je 
poskytován z rozpočtových prostředků 
přidělených na Horizont 2020 – rámcový 
program pro výzkum a inovace (2014–
2020).“;

__________________ __________________
10Orientační částka v běžných cenách. 
Částka se bude odvíjet od konečné částky, 
kterou rozpočtový orgán schválí pro GŘ 
MOVE na okruh „Inteligentní, ekologická
a integrovaná doprava“ v konečné verzi 
legislativního a finančního výkazu.

10Orientační částka v běžných cenách. 
Částka se bude odvíjet od konečné částky, 
kterou rozpočtový orgán schválí pro 
Generální ředitelství pro mobilitu
a dopravu (GŘ MOVE) na okruh 
„Inteligentní, ekologická a integrovaná 



AD\1013382CS.doc 5/7 PE522.993v02-00

CS

doprava“ v konečné verzi legislativního
a finančního výkazu.

Odůvodnění
Upřesnění.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie. Znění tohoto nařízení 
konsolidované s nařízením, které 
pozměňuje, bude k dispozici do tří měsíců 
od svého vstupu v platnost. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 219/2007
Příloha – čl. 17 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společný podnik přijme vhodná opatření
k zajištění toho, aby byly při provádění 
opatření financovaných podle tohoto 
nařízení finanční zájmy Unie chráněny 
prevencí podvodů, korupce a jiného 
protiprávního jednání, účinnými 
kontrolami, a jsou-li zjištěny nesrovnalosti, 
zpětným získáním neoprávněně 
vyplacených částek a případně účinnými, 
přiměřenými a odrazujícími sankcemi.

Společný podnik přijme vhodná opatření
k zajištění toho, aby byly při provádění 
opatření financovaných podle tohoto 
nařízení finanční zájmy Unie a jejích 
členských států chráněny prevencí 
podvodů, korupce a jiného protiprávního 
jednání, účinnými kontrolami, a jsou-li 
zjištěny nesrovnalosti, zpětným získáním 
neoprávněně vyplacených částek
a případně účinnými, přiměřenými
a odrazujícími sankcemi.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – bod 8
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Nařízení (ES) č. 219/2007
Příloha – čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Členové správní rady, výkonný ředitel
a zaměstnanci jsou povinni Evropskému 
úřadu pro boj proti podvodům neprodleně 
oznámit veškeré podvody, o kterých se 
dozvěděli při výkonu své funkce nebo 
mandátu, aniž by jim následkem tohoto 
oznámení vznikla nějaká odpovědnost.

Odůvodnění

Tento mechanismus slouží k tomu, aby se upozornilo na jakékoli podvody a aby bylo možno 
zahájit případné šetření.
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