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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 poskytuje účtovná závierka spoločného 
podniku SESAR za rok 2009 spoľahlivé informácie a príslušné operácie sú ako celok 
zákonné a správne;

2. konštatuje, že na rok 2009 dostal spoločný podnik z rozpočtu Európskej únie 
55 000 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 27 689 788 EUR 
v platobných rozpočtových prostriedkoch;

3. uznáva, že činnosť spoločného podniku je ešte stále v počiatočnom štádiu vzhľadom na to, 
že nové nariadenie Rady1 upravujúce základný akt spoločného podniku SESAR bolo 
prijaté až 16. decembra 2008; takisto sa domnieva, že vzhľadom na to, že spoločný podnik 
je verejno-súkromným partnerstvom, stojí pred inými problémami, než aké majú tri 
dopravné agentúry;

4. konštatuje, že vklady v banke dosahujúce ku koncu roka celkovo 86 800 000 EUR sú 
porušením zásady ročnej platnosti rozpočtu;

5. víta zistenie Dvora audítorov, že v roku 2009 sa podnikli dôležité kroky na zavedenie 
kontrolných systémov, vyjadruje však znepokojenie nad tým, že ku koncu roka stále nebol 
zavedený integrovaný nástroj na riadenie finančných, rozpočtových a operačných 
informácií; berie na vedomie odpoveď agentúry, že finančné systémy boli zavedené 
do mája 2010;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov zistil niekoľko prípadov, kedy riadne 
nefungovala vnútorná kontrola;

7. vyjadruje znepokojenie nad tým, že do decembra 2009 nebol zavedený integrovaný 
systém riadenia, ktorý by umožnil priraďovať náklady ku konkrétnym pracovným 
balíkom a určovať zdroje financovania operačných nákladov; 

8. napriek tomu navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi spoločného podniku 
absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2009.

                                               
1 Nariadenie Rady (ES) č. 1361/2008 zo 16. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
219/2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej 
prevádzky (SESAR) (Ú. v. EÚ L 352, 31.12.2008, s. 12).


