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1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 
2018
(2019/2100(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový 
rok 2018,

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový 
rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků1,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví2 a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému 
podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2019 – C9-0066/2019),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a zejména na článek 
208 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) 
č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) 
č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/20124, a zejména článek 70 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení 
společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání 
letového provozu (SESAR)5, a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 
30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20126,

1 Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
2 Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 26.
3 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.
6 Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
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– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0044/2020),

1. uděluje absolutorium výkonnému řediteli společného podniku SESAR za plnění 
rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 
součástí, výkonnému řediteli společného podniku SESAR, Radě, Komisi a Účetnímu 
dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).
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2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2018
(2019/2100(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový 
rok 2018,

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o společných podnicích EU za rozpočtový 
rok 2018 spolu s odpověďmi společných podniků1,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví2 a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria společnému 
podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05763/2019 – C9-0066/2019),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a zejména na článek 
208 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) 
č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) 
č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/20124, a zejména článek 70 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení 
společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání 
letového provozu (SESAR)5, a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 
30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20126,

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

1 Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 1.
2 Úř. věst. C 426, 18.12.2019, s. 26.
3 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.
6 Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
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– s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0044/2020),

1. schvaluje uzavření účtů společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2018;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného 
podniku SESAR, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).
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3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria 
za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2018
(2019/2100(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného 
podniku SESAR na rozpočtový rok 2018,

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0044/2019),

A. vzhledem k tomu, že společný podnik SESAR (dále jen „společný podnik“) byl založen 
v únoru 2007, aby řídil výzkumný program uspořádání letového provozu jednotného 
evropského nebe (SESAR), jehož cílem je modernizovat uspořádání letového provozu 
v Unii;

B. vzhledem k tomu, že po přijetí nařízení Rady (EU) č. 721/2014 prodloužil SESAR 2020 
existenci společného podniku do 31. prosince 2024;

C. vzhledem k tomu, že společný podnik byl koncipován jako partnerství veřejného 
a soukromého sektoru a jeho zakládajícími členy jsou Unie a organizace Eurocontrol;

D. vzhledem k tomu, že příspěvek Unie na zaváděcí fázi SESAR 2020 probíhající v letech 
2014 až 2024, který je financován z programu Horizont 2020, činí 585 000 000 EUR; 
vzhledem k tomu, že podle nových dohod o členství v programu Horizont 2020 se 
očekává, že příspěvek organizace Eurocontrol bude činit přibližně 500 000 000 EUR 
a příspěvek ostatních partnerů z odvětví letectví alespoň 500 000 000 EUR, z čehož by 
mělo být přibližně 90 % poskytnuto formou věcného plnění od organizace Eurocontrol 
a od ostatních partnerů;

Obecně

1. konstatuje na základě zprávy Účetního dvora o roční závěrce společného podniku za rok 
končící 31. prosince 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“), že tato závěrka zobrazuje 
věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci společného 
podniku ke dni 31. prosince 2018, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny 
čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a účetními pravidly, 
která přijal účetní Komise;

2. uznává, že podle zprávy Účetního dvora operace, na nichž se zakládá účetní závěrka 
společného podniku za rozpočtový rok 2018, jsou ve všech významných ohledech 
legální a správné;

3. konstatuje, že účinná komunikace je nezbytnou součástí úspěšných projektů 



PE639.838v02-00 8/19 RR\1200210CS.docx

CS

financovaných Unií; považuje za důležité zvýšit viditelnost úspěchů společného 
podniku a posílit šíření informací o přidané hodnotě; vyzývá společný podnik, aby 
sledoval proaktivní komunikační politiku a zprostředkovával výsledky svého výzkumu 
široké veřejnosti, např. prostřednictvím sociálních či dalších sdělovacích prostředků, 
a zaměřil se tak na zvyšování povědomí veřejnosti o účinku podpory Unie, se zvláštním 
ohledem na uvádění na trh;

4. žádá Účetní dvůr, aby posoudil opodstatněnost a spolehlivost metodiky výpočtu 
a oceňování věcných příspěvků; posouzení by mělo zhodnotit podobu a důkladnost 
pokynů pro provádění postupu pro věcné příspěvky s cílem napomoci procesu 
plánování, podávání zpráv a certifikace věcných příspěvků;

5. připomíná, že společný podnik SESAR je technologickým pilířem iniciativy jednotné 
evropské nebe (SES) a jeho úlohou je koordinovat a provádět výzkum, který umožní 
překonat roztříštěnost iniciativy SES; zdůrazňuje, že jedním z hlavních úspěchů 
společného podniku jsou volné tratě ke snížení emisí z letu a z paliva; domnívá se tedy, 
že by společný podnik mohl být využíván také k tomu, aby přispíval k udržitelnosti 
leteckého odvětví;

6. zdůrazňuje význam činnosti společného podniku, pokud jde o rychlejší zavádění 
inovací; dále zdůrazňuje jeho úlohu při významném rozvoji systému U-space a přípravě 
plánu, který umožní bezpečné začlenění a používání dronů v nízkém vzdušném 
prostoru, což je základním předpokladem pro moderní a rychle rostoucí odvětví;

Rozpočtové a finanční řízení

7. konstatuje, že v roce 2018 činil rozpočet prostředků na platby 94 800 000 EUR (v roce 
2017 to bylo 90 900 000 EUR) a rozpočet prostředků na závazky činil 129 500 
000 EUR (109 900 000 EUR v roce 2017); včetně nevyužitých rozpočtových prostředků 
z předchozích let, které společný podnik opětovně začlenil do rozpočtu běžného roku, 
a účelově vázaných příjmů činil celkový disponibilní rozpočet plateb 166 465 000 EUR 
(213 000 000 EUR v roce 2017) a celkový disponibilní rozpočet závazků 
175 918 000 EUR (130 900 000 EUR v roce 2017);

8. konstatuje, že v prosinci 2016 byl SESAR 1 formálně uzavřen a poslední konečná 
grantová platba byla provedena v prosinci 2017, přičemž nevyužité prostředky na platby 
z předchozích let ve výši 40 000 000 EUR byly přeneseny do roku 2018 k úhradě 
peněžních příspěvků obdržených navíc od odvětvových členů programu SESAR 1 a na 
platby opožděných, ale opodstatněných žádostí o proplacení nákladů za projekty 
sedmého rámcového programu a transevropské dopravní sítě (TEN-T); se znepokojením 
konstatuje, že ke konci roku 2018 mohlo být na takové opravné platby využito pouze 
1 800 000 EUR (5 %) z těchto prostředků, 20 000 000 EUR (50 %) muselo být zrušeno 
a 18 200 000 EUR (45 %) bylo přeneseno do roku 2019; vyjadřuje politování nad tím, 
že ke konci roku 2018 ve fázi uzavírání programu SESAR 1 vykazoval společný podnik 
stále vysokou částku otevřených závazků ve výši 61 400 000 EUR a že tyto zdroje 
přidělené společnému podniku nebudou plně využity;

Plnění víceletého rozpočtu financovaného ze sedmého rámcového programu a programu 
TEN-T

9. konstatuje, že z celkové částky 1 284 300 000 EUR věcných a peněžních příspěvků, 
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které měli poskytnout ostatní členové na provozní a správní činnosti společného 
podniku (700 000 000 EUR od organizace Eurocontrol a 584 300 000 EUR od členů 
z odvětví letecké dopravy), potvrdil společný podnik do konce roku 2018 přijetí 
příspěvků ve výši 1 099 800 000 EUR (560 700 000 EUR od organizace Eurocontrol 
a 539 100 000 z odvětví letecké dopravy); 

Plnění víceletého rozpočtu financovaného z programu Horizont 2020

10. konstatuje, že z dotace Unie ve výši 585 000 000 EUR na projekty programu Horizont 
2020 dosáhly ke konci roku 2018 kumulativní peněžní příspěvky Unie (Generální 
ředitelství pro mobilitu a dopravu (GŘ MOVE)) na operační činnosti společného 
podniku 216 900 000 EUR a že se ostatní členové zavázali poskytnout věcné a peněžní 
příspěvky ve výši nejméně 1 000 000 000 EUR na operační činnosti společného 
podniku SESAR 2020 (odhadovaná částka 500 000 000 EUR od organizace Eurocontrol 
odpovídá odhadované částce 500 000 000 EUR z odvětví letecké dopravy); dále 
konstatuje, že na konci roku 2018 přispěli ostatní členové částkou 14 400 000 EUR 
v hotovosti a potvrdili věcný příspěvek ve výši 114 000 000 EUR, přičemž další věcný 
příspěvek ve výši 120 200 000 EUR byl nahlášen, ale zatím nebyl potvrzen;

11. konstatuje, že pokud jde o program SESAR 2020, ke konci roku 2018 vyčerpal 
společný podnik 81 % prostředků na závazky a 61 % prostředků na platby, které byly 
k dispozici pro projekty programu Horizont 2020, a zrušil přibližně 44 600 000 EUR 
(35 %) dostupných prostředků na platby programu Horizont 2020 (míra čerpání 
prostředků na závazky a prostředků na platby v roce 2017 činila 80,24 % a 67,97 %);

12. bere na vědomí připomínky Účetního dvora, že nízká míra čerpání a vysoká míra rušení 
prostředků na platby programu Horizont 2020 dostupných v roce 2018 vnikla zejména 
v důsledku konzervativního rozpočtového plánování společného podniku a přístupu 
k rozpočtovému plánování a monitorování, který dostatečně nezohledňuje částku 
nevyužitých prostředků na platby z předchozích let;

Výkonnost

13. bere na vědomí klíčové ukazatele výkonnosti společného podniku v roce 2018, zejména 
předpokládané hodnoty pákového efektu PPP na konci programu:
– metodou průběžného hodnocení: 1,22,
– metodou přesnějšího průběžného hodnocení: 1,26,
– pro Horizont 2020: 2,26 a
– pákový efekt v rámci partnerství: 1,74;

14. konstatuje, že společný podnik splnil své klíčové politické a provozní cíle, jak byly 
nastíněny v jednotném programovém dokumentu na období 2017–2019;

15. připomíná společnému podniku svou výzvu, aby učinil kroky k dosažení cílové míry 
pákového efektu 1,41 za celé období 2014–2020;

16. podotýká, že poměr nákladů na řízení (správní a provozní rozpočet) zůstává nižší než 
5 %, což poukazuje na poměrně štíhlou a efektivní organizační strukturu společného 
podniku;

17. konstatuje, že společný podnik SESAR je jedním z několika společných podniků, které 
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realizovaly více operačních synergií s decentralizovanými agenturami Unie působícími 
v jejich příslušných oblastech výzkumu a inovací: zejména společný podnik a Agentura 
Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) spolupracovaly na dronech;

18. konstatuje, že ve výroční zprávě o činnosti společného podniku za rok 2018 jsou 
informace o klíčových ukazatelích výkonnosti v oblasti vyváženého zastoupení žen 
a mužů uváděny pouze za rok 2017, nikoli za rok 2018; bere na vědomí, že informace 
za rok 2017 se týkají výzev společného podniku k předkládání návrhů týkajících se 
programu Horizont 2020 v roce 2016, přičemž číselné údaje pro klíčové ukazatele 
výkonnosti jsou následující: procentní podíl žen v projektech programu Horizont 2020 – 
15,4 %; procentní podíl koordinátorek projektů – 12 %; procentní podíl žen v poradních 
a expertních skupinách Komise atd. – 33,3 %;

19. konstatuje, že společný podnik řídil tři velké iniciativy, které byly klíčové pro stanovení 
vize budoucnosti řízení letového provozu (ATM) v Evropě v roce 2018, a že výsledky 
těchto úspěchů uznané všemi zúčastněnými stranami ATM byly předány Komisi, která 
podnikne další kroky k jejich začlenění do legislativního a politického rámce pro 
letectví;

20. uznává, že se společný podnik kromě svých výsledků v projektech předběžného 
výzkumu osvědčil jako klíčový aktér inovací v letectví tím, že integroval nové subjekty, 
které nepatří k tradičním aktérům výzkumu a inovací v oblasti ATM;

Zadávání zakázek a přijímání pracovníků

21. konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora společný podnik k 31. prosinci 2018 
zaměstnával 42 zaměstnanců (2017: 40);

22. konstatuje, že v roce 2018 podepsal společný podnik 48 smluv včetně 37 zvláštních 
smluv, jimiž se provádí rámcové smlouvy společného podniku a interinstitucionální 
dohody, a že proběhlo 12 zadávacích řízení: pět jednacích řízení bez předchozího 
uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, pět jednacích řízení s velmi nízkou, 
nízkou a střední hodnotou, tři otevřená zadávací řízení a jedna cena;

23. konstatuje, že po dohodě o přiznání příspěvku s GŘ MOVE zveřejnil společný podnik 
v lednu 2018 otevřenou výzvu k podávání návrhů pro studie a demonstrace řízení 
provozu dronů v Evropě (výzva U-Space), přičemž maximální částka grantu ve výši 
9 500 000 EUR se financuje prostřednictvím fondu Nástroje pro propojení Evropy 
(CEF) Komise; bere s vážným znepokojením na vědomí zjištění Účetního dvora, že 
i když kritéria pro udělování zakázek v rámci této výzvy obecně respektovala směry 
stanovené v nařízení (EU) č. 1316/20131, došlo podle Účetního dvora k několika 
případům překrývání a nesouladu u kritérií pro udělení zakázky a jejich dílčích kritérií, 
což může ohrozit celkovou účinnost procesu hodnocení grantů a je třeba ho řešit již při 
koncipování a přípravě výzvy;

Vnitřní kontroly

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří 
Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) 
č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).
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24. uznává, že kontrolní postupy ex ante společného podniku jsou spolehlivé, a to zejména 
u průběžných a konečných plateb v rámci sedmého rámcového programu, přičemž 
u příjemců provádí audity ex post společný podnik, zatímco v případě plateb programu 
Horizont 2020 je za audity ex post odpovědný společný auditní útvar Komise; 
konstatuje, že míra zbytkových chyb zjištěná při auditech ex post, kterou společný 
podnik vykázal ke konci roku 2018, činila 1,29 % u sedmého rámcového programu 
a 1,33 % u programu Horizont 2020; 

25. bere na vědomí, že v návaznosti na usnesení Parlamentu o udělení absolutoria za 
rozpočtový rok 2017 přijal společný podnik opatření k řešení obav Parlamentu, zejména 
tím, že jmenoval nového vedoucího rozpočtového a finančního týmu, že tento tým 
zahrnuje nového finančního úředníka a asistenta v oblasti financí, že se společný podnik 
snaží obsadit funkci finančního ředitele a že se zavedl nový rozpočtový proces, což 
vedlo ke včasné přípravě podrobného rozpočtu;

Interní audity

26. bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise (IAS) vydal závěrečnou zprávu 
o auditu týkající se koordinace mezi společným podnikem a společným střediskem 
podpory (CSC) a realizace nástrojů a služeb CSC, což vedlo ke třem důležitým 
doporučením; konstatuje, že společný podnik vypracoval pro řešení rizik, která jsou 
základem pro tato doporučení, podrobný akční plán, jenž měl být proveden v průběhu 
roku 2019;

27. konstatuje, že oddělení interního auditu provedlo v roce 2018 činnosti zaměřené na 
audity věrohodnosti a konzultační zakázky; konstatuje, že oddělení interního auditu 
provedlo následný audit náboru a aktivně se podílelo na posuzování rizik společného 
podniku, spolupracovalo s útvarem interního auditu, Účetním dvorem a dalšími 
příslušnými aktéry v oblasti auditu, sledovalo provádění akčních plánů společného 
podniku v souvislosti s předchozími audity a v návaznosti na postup udělování 
absolutoria;

28. konstatuje, že společný podnik uskutečnil v červenci 2018 seminář o řízení korporátních 
rizik s cílem podávat zprávy o řízení rizik a potvrdit hlavní změny související 
s korporátními riziky;

Záležitosti týkající se zaváděcí fáze projektu SESAR

29. konstatuje, že v roce 2019 zveřejnil Účetní dvůr zvláštní zprávu 11/2019 o předpisech 
EU upravujících modernizaci uspořádání letového provozu; konstatuje, že Účetní dvůr 
ve své zvláštní zprávě vyhodnotil, jak dobře Komise řídila zavádění programu SESAR 
od roku 2011, zda se intervence Unie zaměřila na projekty, které nejvíce potřebují 
podporu, a zda je přidanou hodnotou pro uspořádání letového provozu v Unii; bere na 
vědomí potřebu účinného řízení letového provozu v budoucnosti, aby byla zajištěna 
bezpečnost a účinnost;

30. se znepokojením bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že většina projektů, u nichž 
byl proveden audit, by byla financována bez finanční podpory Unie, že byly zjištěny 
nedostatky v provádění režimu financování, zejména nedostatečné stanovení priorit, 
a že je stále třeba prokázat výkonnostní přínosy pro uspořádání letového provozu 
v provozním prostředí;
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31. vyzývá Komisi, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o opatřeních, 
která byla přijata ke zmírnění možných střetů zájmů, zejména pokud jde o výběr 
projektů;

32. souhlasí s doporučeními Účetního dvora, jejichž cílem je řešit tyto otázky, a konstatuje, 
že Komise všechna doporučení Účetního dvora přijala; vyzývá Komisi, aby sledovala 
provádění doporučení Účetního dvora;

Doprava a cestovní ruch

33. konstatuje, že společný podnik předložil svůj rozpočet ve dvou samostatných oddílech: 
1) SESAR 1 a 2) SESAR 2020; dále konstatuje, že zatímco oddíl SESAR 1 byl částečně 
spolufinancován z programu TEN-T a sedmého rámcového programu pro výzkum, je 
oddíl SESAR 2020 spolufinancován z programu Horizont 2020; 

34. bere na vědomí, že míra plnění činila u prostředků na závazky 83 % a u prostředků na 
platby 47 % (u oddílu SESAR 1 to bylo 99 % a 5 % a u oddílu SESAR 2020 to bylo 81 % 
a 61 %); bere na vědomí, že nízká celková míra plnění je především důsledkem nízké 
míry u oddílu SESAR 1, která odráží finanční závěrku jeho projektů a ukončení 
programu, a úsilí společného podniku udržet provozní náklady na nezbytné minimální 
úrovni;

35. připomíná, že SESAR je technologickým pilířem iniciativy SES a jeho úlohou je 
koordinovat a provádět výzkum, který umožní překonat roztříštěnost iniciativy SES; 
zdůrazňuje, že jedním z hlavních úspěchů společného podniku jsou volné tratě ke snížení 
emisí z letu a z paliva; domnívá se tedy, že by společný podnik mohl být využíván také 
k tomu, aby přispíval k udržitelnosti leteckého odvětví;

36. zdůrazňuje, že jak další rozvoj evropského vzdušného prostoru v rámci projektu SES2+, 
tak začlenění dronů vyžadují dostatečné finanční a lidské zdroje;

37. bere na vědomí, že společný podnik prováděl své operace v plném souladu se čtyřmi 
různými rámci: s Horizontem 2020, s programem pro demonstrační činnosti dronového 
systému U-space v rámci Nástroje pro propojení Evropy, se dvěma zvláštními rámci pro 
volání na základě aktivní služby geofencingu a se studií týkající se vypracování návrhu 
budoucí struktury evropského vzdušného prostoru; uznává, že tyto rozmanité právní 
rámce činí práci společného podniku značně komplikovanou, a oceňuje proto společný 
podnik za úspěšné uskutečňování inovačních projektů;

38. zdůrazňuje význam činnosti společného podniku, pokud jde o rychlejší zavádění inovací; 
dále zdůrazňuje jeho úlohu při významném rozvoji systému U-space a přípravě plánu, 
který umožní bezpečné začlenění a používání dronů v nízkém vzdušném prostoru, což je 
základním předpokladem pro moderní a rychle rostoucí odvětví; zdůrazňuje význam 
společného podniku při přípravě aktualizace evropského hlavního plánu uspořádání 
letového provozu směrem k digitálnímu evropskému nebi prostřednictvím celostní 
digitální transformace letectví zaměřené na cestující; domnívá se proto, že by úloha 
společného podniku měla být v rámci příštího víceletého finančního rámce uznána 
a posílena;

39. bere na vědomí, že společný podnik pokračoval v procesu finančního a správního 
uzavření oddílu SESAR 1; bere na vědomí, že skutečná celková míra plnění programu 
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činí 89,9 %; bere na vědomí, že společný podnik má na pokrytí všech zbývajících 
závazků v rámci oddílu SESAR 1 na svém virtuálním bankovním účtu 30,7 milionu EUR 
a že podle odhadů budoucích plateb a zpětných získání prostředků by měl společný 
podnik uzavřít oddíl SESAR 1 s odhadovanými přebytečnými peněžními prostředky ve 
výši 30,6 milionu EUR; připomíná, že nahromaděný zůstatek rozpočtu oddílu SESAR 1 
bude použit k vrácení přebytečných peněžních příspěvků členům společného podniku 
a zbývající nevyužitá částka bude vyplacena zpět Unii;

40. bere na vědomí, že rok 2018 byl prvním rokem realizace oddílu SESAR 2020 bez 
projektů oddílu SESAR 1; dále bere na vědomí, že z 96,0 milionů EUR příjmů oddílu 
SESAR 2020 v roce 2018 činil příspěvek Unie 88,2 milionu EUR a příspěvek organizace 
Eurocontrol 5,2 milionu EUR;

41. bere na vědomí, že nevyužití prostředků na platby v roce 2018 vedlo k přebytku ve výši 
19,3 milionu EUR, který zůstává společnému podniku (z nějž 0,05 milionu EUR připadá 
na oddíl SESAR 1 a 19,25 milionu EUR na oddíl SESAR 2020) a že kumulovaný 
přebytek činí 77,24 milionu EUR (z nějž 30,93 milionu EUR připadá na oddíl SESAR 1 
a 46,31 milionu EUR na oddíl SESAR 2020);

42. bere na vědomí, že v roce 2018 byly zahájeny poslední audity oddílu SESAR 1 
zabývající se platbami provedenými v roce 2017 a že byl dokončen čtvrtý cyklus auditů 
sestávající z 23 auditů osmi členů; je znepokojen tím, že zbytková míra chyb v roce 2018 
činila 5,07 %; 

43. bere na vědomí výsledky srovnávací analýzy v oblasti lidských zdrojů v roce 2018: 
61,67 % pracovních míst v oblasti provozu, 28,57 % v administrativě a 9,76 % 
neutrálních pracovních míst.
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22.1.2020

STANOVISKO VÝBORU PRO DOPRAVU A CESTOVNÍ RUCH

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2018
(2019/2100(DEC))

Zpravodajka: Maria Grapini

NÁVRHY

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

1. vítá zjištění Evropského účetního dvora, že účetní závěrka Společného podniku pro 
výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR, dále jen 
„podnik“) za rozpočtový rok 2018 je ve všech významných ohledech legální a správná; 

2. konstatuje, že podnik předložil svůj rozpočet ve dvou samostatných oddílech: 
1. „SESAR 1“ a 2. „SESAR 2020“; dále konstatuje, že zatímco oddíl SESAR 1 byl 
částečně financován z programu TEN-T a sedmého rámcového programu pro výzkum, je 
oddíl SESAR 2020 spolufinancován z programu Horizont 2020; 

3. bere na vědomí, že konečný rozpočet podniku na rok 2018 činil 153,4 milionu EUR 
v prostředcích na závazky a 119,9 milionu EUR v prostředcích na platby a že míra plnění 
činila u prostředků na závazky 83 % a u prostředků na platby 47 % (u oddílu SESAR 1 to 
bylo 99 % a 5% a u oddílu SESAR 2020 to bylo 81 % a 61 %); bere na vědomí, že nízká 
celková míra plnění je důsledkem nízké míry u oddílu SESAR 1, která odráží finanční 
uzavření jeho projektů a ukončení programu, a úsilí podniku udržet provozní náklady na 
nezbytné minimální úrovni;

4. připomíná, že společný podnik SESAR je technologickým pilířem iniciativy jednotné 
evropské nebe (SES) a jeho úlohou je koordinovat a provádět výzkum, který umožní 
překonat roztříštěnost iniciativy SES; zdůrazňuje, že jedním z hlavních úspěchů podniku 
jsou volné tratě ke snížení emisí z letu a z paliva; domnívá se tedy, že by podnik mohl být 
využíván také k tomu, aby přispíval k udržitelnosti leteckého odvětví;

5. zdůrazňuje, že jak další rozvoj evropského vzdušného prostoru v rámci projektu SES2+, 
tak začlenění dronů vyžadují dostatečné finanční a lidské zdroje;

6. bere na vědomí, že podnik prováděl své operace v plném souladu se čtyřmi různými 
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rámci: s Horizontem 2020, s programem pro demonstrační činnosti dronového systému 
U-Space v rámci Nástroje pro propojení Evropy, se dvěma zvláštními rámci pro volání na 
základě aktivní služby geofencingu a se studií týkající se vypracování návrhu budoucí 
struktury evropského vzdušného prostoru; uznává, že tyto rozmanité právní rámce činí 
práci podniku značně komplikovanou, a oceňuje proto podnik za úspěšné uskutečňování 
inovačních projektů;

7. zdůrazňuje význam činnosti podniku, pokud jde o rychlejší zavádění inovací; dále 
zdůrazňuje jeho úlohu při významném rozvoji systému U-Space a přípravě plánu, který 
umožní bezpečné začlenění a používání dronů v nízkém vzdušném prostoru, což je 
základním předpokladem pro moderní a rychle rostoucí odvětví; zdůrazňuje úlohu 
podniku při přípravě aktualizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu 
směrem k digitálnímu evropskému nebi prostřednictvím celostní digitální transformace 
letectví zaměřené na cestující; domnívá se proto, že by úloha podniku měla být v rámci 
příštího víceletého finančního rámce uznána a posílena;

8. bere na vědomí, že podnik pokračoval v procesu finančního a správního uzavření oddílu 
SESAR 1; bere na vědomí, že skutečná celková míra plnění programu činí 89,9 %; bere 
na vědomí, že podnik má na pokrytí všech zbývajících závazků v rámci oddílu SESAR 1 
na svém virtuálním bankovním účtu 30,7 milionu EUR a že podle odhadů budoucích 
plateb a zpětných získání prostředků by měl podnik uzavřít oddíl SESAR 1 
s odhadovanými přebytečnými peněžními prostředky ve výši 30,6 milionu EUR; 
připomíná, že nahromaděný zůstatek rozpočtu oddílu SESAR 1 bude použit k vrácení 
přebytečných peněžních příspěvků členům podniku a zbývající nevyužitá částka bude 
vyplacena zpět Unii;

9. bere na vědomí, že rok 2018 byl prvním rokem realizace oddílu SESAR 2020 bez 
projektů oddílu SESAR 1; dále bere na vědomí, že z 96,0 milionů EUR příjmů oddílu 
SESAR 2020 v roce 2018 činil příspěvek Unie 88,2 milionu EUR a příspěvek 
Eurocontrolu 5,2 milionu EUR;

10. bere na vědomí, že nevyužití prostředků na platby v roce 2018 vedlo k přebytku ve výši 
19,3 milionu EUR, který zůstává podniku (z nějž 0,05 milionu EUR připadá na oddíl 
SESAR 1 a 19,25 milionu EUR na oddíl SESAR 2020) a že kumulovaný přebytek činí 
77,24 milionu EUR (z nějž 30,93 milionu EUR připadá na oddíl SESAR 1 a 46,31 
milionu EUR na oddíl SESAR 2020);

11. bere na vědomí, že v roce 2018 byly zahájeny poslední audity oddílu SESAR 1 
zabývající se platbami provedenými v roce 2017 a že byl dokončen čtvrtý cyklus auditů 
sestávající z 23 auditů osmi členů; je znepokojen tím, že zbytková míra chyb v roce 2018 
činila 5,07 %; je nicméně spokojen s tím, že kumulativní míra chyb v oddílu SESAR 1 
činí pouhých 1,29 %; 

12. bere na vědomí výsledky srovnávací analýzy v oblasti lidských zdrojů v roce 2018: 61,67 
% pracovních míst v oblasti provozu, 28,57 % v administrativě a 9,76 % neutrálních 
pracovních míst;

13. navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli podniku absolutorium za plnění 
rozpočtu podniku na rozpočtový rok 2018.
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