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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako 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 rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve všech věcných 
ohledech legální a správné;

2. konstatuje, že společný podnik obdržel z rozpočtu Evropské unie na rok 2009 prostředky 
na závazky ve výši 55 milionů EUR a prostředky na platby ve výši 27 689 788 EUR;

3. je si vědom toho, že činnost společného podniku se stále ještě rozbíhá vzhledem k tomu, 
že nové nařízení Rady1, jímž se upravuje základní právní akt o společném podniku 
SESAR, bylo přijato až 16. prosince 2008; domnívá se také, že společný podnik musí řešit 
jiné naléhavé úkoly než tři dopravní agentury, neboť je partnerstvím veřejného
a soukromého sektoru;

4. konstatuje, že ke konci roku provedené bankovní vklady ve výši 86 800 000 EUR jsou 
porušením zásady ročního rozpočtu;

5. vítá skutečnost, že podle zjištění Účetního dvora byly v roce 2009 učiněny důležité kroky
k zavedení systémů kontroly, ale je znepokojen tím, že na konci roku nebyl dosud zřízen 
integrovaný nástroj, jenž by spravoval informace finančního, rozpočtového a provozního 
charakteru; bere na vědomí odpověď agentury, že do května 2010 byly finanční systémy 
zavedeny;

6. vyjadřuje politování nad tím, že podle zjištění Účetního dvora nefungovala v několika 
případech řádně vnitřní kontrola;

7. vyjadřuje znepokojení nad tím, že do prosince 2009 nebyl zaveden integrovaný systém 
řízení, který by umožňoval identifikaci prostředků přidělených na konkrétní soubory prací
a zdrojů financování u provozních nákladů; 

8. nicméně navrhuje, aby Parlament i za těchto okolností výkonnému řediteli společného 
podniku SESAR absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 
2009 udělil.

                                               
1 Nařízení Rady (ES) č. 1361/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2007 o 
založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu 
(SESAR) (Úř. věst. L 352, 31.12.2008, s. 12).


