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POBUDE 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 

predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. izraža zadovoljstvo glede pravilnosti računovodskih izkazov skupnega podjetja SESAR, 

ki jo je ugotovilo Računsko sodišče za proračunsko leto 2012; 

2. ugotavlja, da je letni proračun skupnega podjetja SESAR za leto 2012 znašal 148,7 

milijona EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in 107,3 milijona EUR v sredstvih za 

plačila in da je bila stopnja izvrševanja obveznosti 95-odstotna, stopnja izvrševanja plačil 

pa 86,3-odstotna; 

3. opozarja na osrednjo vlogo skupnega podjetja SESAR pri usklajevanju in izvajanju 

raziskav projekta SESAR, stebra enotnega evropskega neba; prav tako opozarja, da bo 

projekt SESAR kmalu vstopil v namestitveno fazo, ki bi jo morale Evropska komisija in 

države članice natančno spremljati, da bi zagotovile pravočasno zaključitev; 

4. poudarja, da proračun za razvojno fazo projekta SESAR znaša 2,1 milijarde EUR, ki jih 

bodo v enakih deležih zagotovili EU, Eurocontrol ter sodelujoči javni in zasebni partnerji; 

5. ugotavlja, da se Računsko sodišče sklicuje na tehnični pregled, v katerem so bili pri 

nekaterih projektih pri naknadnem preverjanju ugotovljene vrzeli v dokumentaciji, ki 

zadevajo izmenjavo podatkov in rezultatov med podjetjema SESAR in Čisto nebo; poziva 

skupno podjetje SESAR, naj skupaj s podjetjem Čisto nebo zagotovi ustrezno 

usklajevanje dejavnosti pri skupnih projektih; 

6. predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju skupnega podjetja SESAR podeli razrešnico 

glede izvrševanja proračuna podjetja za proračunsko leto 2012; 
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