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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta skutočnosť, že podľa názoru Dvora audítorov je účtovná závierka spoločného 
podniku SESAR za rozpočtový rok 2010 spoľahlivá a príslušné transakcie sú zo všetkých 
podstatných hľadísk zákonné a správne;

2. konštatuje, že konečný rozpočet na rok 2010 prijatý správnou radou spoločného podniku 
SESAR zahŕňal 135 000 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 
143 000 000 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, pričom miery čerpania 
viazaných rozpočtových prostriedkov a platobných rozpočtových prostriedkov boli 
97,3 % respektíve 82,2 %;

3. berie na vedomie, že spoločný podnik SESAR dostal z rozpočtu Únie na rok 2010 sumu 
105 000 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 41 000 000 EUR v 
platobných rozpočtových prostriedkoch; 

4. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že administratívne výdavky boli prekročené o 
11 %, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že Parlament vyzval na zníženie 
administratívnych výdavkov;  berie na vedomie, že výdavky na povolené štúdie a vývoj 
prekročili rozpočet o 9 %; upozorňuje však, že na konci finančného roka 2010 vykazoval 
spoločný podnik SESAR rozpočtový prebytok vo výške 57 200 000 EUR, a vyzýva ho, 
aby využil všetky finančné prostriedky, ktoré mu boli poskytnuté, na včasné dokončenie 
vývoja technológie potrebnej na spustenie programu SESAR;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili účinnosť spôsobu, ktorým sa uplatňujú 
nariadenia o jednotnom európskom nebi, aby sa zvýšila účinnosť investícií do projektu 
SESAR; 

6. upozorňuje na potrebu správneho riadenia finančných zdrojov a zdôrazňuje význam 
spoločného podniku SESAR pre jednotné európske nebo;

7. napriek tomu navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi spoločného podniku 
SESAR absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2010.
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