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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k názoru, že účetní závěrka společného podniku 
SESAR za rozpočtový rok 2010 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve všech 
věcných ohledech legální a správné;

2. bere na vědomí, že v konečném rozpočtu přijatém správní radou společného podniku 
SESAR na rozpočtový rok 2010 bylo 135 000 000 EUR vyčleněno na závazky a 
143 000 000 EUR na platby, přičemž míra čerpání prostředků na závazky dosáhla 97,3 % 
a míra čerpání prostředků na platby 82,2 %;

3. konstatuje, že společný podnik SESAR obdržel v roce 2010 z rozpočtu Unie 105 000 000 
EUR v prostředcích na závazky a 41 000 000 EUR v prostředcích na platby;

4. zejména vzhledem k výzvám Evropského parlamentu ke snížení správních výdajů 
považuje za politováníhodné , že správní výdaje překročily rozpočet o 11 %; poukazuje na 
to, že schválené výdaje na studie a rozvoj překročily rozpočet o 9 %, konstatuje však, že 
v závěru rozpočtového roku 2010 měl společný podnik SESAR k dispozici rozpočtový 
přebytek ve výši 57 200 000 EUR, a vyzývá jej, aby využil všechny finanční prostředky, 
které má k dispozici, s cílem dokončit včas vývoj technologie nezbytné pro zavedení 
programu SESAR;

5. vybízí Komisi a členské státy, aby posílily účinnost provádění nařízení týkajících se 
jednotného evropského nebe, s cílem zvýšit účinnost investic do projektu SESAR;

6. nabádá k řádnému řízení finančních zdrojů a zdůrazňuje význam společného podniku 
SESAR pro realizaci jednotného evropského nebe;

7. navrhuje, aby i přes zmíněné nedostatky udělil Parlament výkonnému řediteli společného 
podniku SESAR absolutorium za plnění rozpočtu podniku na rozpočtový rok 2010.
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