
AD\890688SL.doc PE476.008v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za promet in turizem

2011/2238(DEC)

7. 2. 2012

MNENJE
Odbora za promet in turizem

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja SESAR za 
proračunsko leto 2010
(C7-0297/2011 – 2011/2238(DEC))

Pripravljavec mnenja: Knut Fleckenstein



PE476.008v02-00 2/4 AD\890688SL.doc

SL

PA_NonLeg



AD\890688SL.doc 3/4 PE476.008v02-00

SL

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja mnenje Računskega sodišča, da so računovodski izkazi skupnega podjetja 
SESAR za proračunsko leto 2010 zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije z vseh 
pomembnih vidikov zakonite in pravilne;

2. ugotavlja, da je bilo v proračunu za leto 2010, ki ga je dokončno sprejel upravni odbor 
skupnega podjetja SESAR, 135 milijonov EUR predvidenih za prevzem obveznosti, 
143 milijonov EUR, pri čemer je stopnja izvrševanja za obveznosti znašala 97,3 %, za 
plačila pa 82,2 %;

3. ugotavlja, da je skupno podjetje SESAR iz proračuna Unije za leto 2010 prejelo 
105.000.000 EUR za prevzem obveznosti in 41.000.000 EUR za plačila;

4. obžaluje dejstvo, da so upravni odhodki presegli predvidene za 11 %, zlasti zaradi tega, 
ker je Parlament pozival k njihovemu zmanjšanju; ugotavlja, da so odobreni odhodki za 
študije in razvoj presegli proračun za 9 %; kljub temu opozarja, da je imelo skupno 
podjetje SESAR ob koncu proračunskega leta 2010 proračunski presežek v višini 
57.200.000 EUR, zato ga poziva, naj vsa finančna sredstva, ki so na voljo, porabi za 
pravočasno dokončanje razvoja tehnologije, potrebne za izvajanje programa SESAR;

5. spodbuja Komisijo in države članice, naj predpise o enotnem evropskem zračnem 
prostoru izvajajo bolj učinkovito, da bi se tako naložbe v projekt SESAR bolj 
obrestovale;

6. opozarja na dobro poslovodenje s finančnimi sredstvi in poudarja pomen skupnega 
podjetja SESAR za uvedbo enotnega evropskega zračnega prostora;

7. kljub temu predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju skupnega podjetja podeli 
razrešnico glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2010.
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