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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 zistenie Dvora audítorov, že účtovná závierka Spoločného podniku pre výskum 
manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR) (ďalej len 
„podnik“) za rozpočtový rok 2018 je zo všetkých významných hľadísk zákonná a 
správna; 

2. konštatuje, že podnik predložil svoj rozpočet v dvoch samostatných častiach: 1) 
SESAR 1 a 2) SESAR 2020; ďalej konštatuje, že SESAR 1 bol spolufinancovaný 
z programov TEN-T a zo siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a SESAR 
2020 je spolufinancovaný z programu Horizont 2020; 

3. berie na vedomie, že rozpočet podniku na rok 2018 predstavoval 153,4 milióna EUR 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 119,9 milióna EUR v platobných 
rozpočtových prostriedkoch a že miery plnenia boli 83 % a 47 % (pre SESAR1: 99 % 
a 5 % a pre SESAR 2020: 81 % a 61 %); konštatuje, že nízka celková miera plnenia 
platieb je najmä dôsledkom nízkej sadzby pre program SESAR 1, ktorá odráža finančné 
ukončenie jeho projektov a ukončenie programu, ako aj úsilie podniku udržať 
prevádzkové náklady na nevyhnutnom minime;

4. pripomína, že SESAR je technologickým pilierom európskej iniciatívy jednotné európske 
nebo (SES) a jeho úlohou je koordinovať a vykonávať výskum s cieľom prispieť k 
prekonaniu fragmentácie SES; poukazuje na to, že jedným z hlavných úspechov podniku 
sú voľné trate umožňujúce znižovanie emisií z letov a palív; domnieva sa preto, že 
podnik by sa mohol ďalej využívať na to, aby prispieval k udržateľnosti sektora leteckej 
dopravy;

5. zdôrazňuje, že ďalší rozvoj európskeho vzdušného priestoru v rámci SES2 + a začlenenie 
bezpilotných lietadiel si vyžadujú dostatočné finančné a ľudské zdroje;

6. konštatuje, že podnik riadil svoje operácie v plnom súlade so štyrmi rôznymi rámcami: s 
programom Horizont 2020, s Nástrojom na prepájanie Európy (NPE) pre demonštračné 
činnosti U-Space týkajúce sa bezpilotných lietadiel, ako aj s dvoma osobitnými rámcami 
pre výzvu na predkladanie návrhov, pokiaľ ide o službu aktívnych virtuálnych hraníc 
(AGS), a so štúdiou na vypracovanie návrhu budúcej štruktúry európskeho vzdušného 
priestoru; uznáva, že tieto odlišné právne rámce znamenajú pre podnik vysoký stupeň 
zložitosti, a preto vyjadruje uznanie podniku za úspešné zavádzanie inovačných 
projektov;

7. zdôrazňuje význam práce podniku s cieľom pomôcť urýchliť zavádzanie inovácií; okrem 
toho zdôrazňuje jeho úlohu pri významnom vývoji systému U-space a vypracúvaní 
koncepcie, ktorá umožní bezpečné zavedenie a používanie bezpilotných lietadiel v 
nízkom vzdušnom priestore, čo je základom pre moderné a rýchlo sa rozvíjajúce 
odvetvie; zdôrazňuje význam podniku pri príprave aktualizácie európskeho riadiaceho 
plánu manažmentu letovej prevádzky smerom k digitálnemu európskemu nebu 
prostredníctvom komplexnej digitálnej transformácie leteckej dopravy zameranej na 
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cestujúcich; domnieva sa preto, že v budúcom viacročnom finančnom rámci by sa mala 
uznať a posilniť úloha podniku;

8. berie na vedomie, že podnik pokračoval vo finančnom a administratívnom uzatváraní 
programu SESAR 1; konštatuje, že skutočná celková miera plnenia programu je 89,9 %; 
konštatuje, že podnik má na svojom virtuálnom bankovom účte 30,7 milióna EUR na 
pokrytie všetkých zostávajúcich záväzkov programu SESAR 1 a že podľa odhadov 
platieb a vymáhania by mal podnik uzavrieť program SESAR 1 s odhadovaným 
prebytkom hotovosti vo výške 30,6 milióna EUR; pripomína, že akumulované 
rozpočtové výsledky pre program SESAR 1 sa použijú na úhradu nadbytočných 
hotovostných príspevkov členov podniku a zostávajúca nevyužitá suma sa vráti Únii;

9. konštatuje, že rok 2018 bol prvým rokom programu SESAR 2020 bez projektov SESAR 
1; ďalej konštatuje, že z 96,0 milióna EUR, ktoré boli v roku 2018 prijaté v rámci 
programu SESAR 2020, predstavoval príspevok Únie 88,2 milióna EUR a z organizácie 
Eurocontrol 5,2 milióna EUR;

10. poznamenáva, že nevyužité platobné rozpočtové prostriedky v roku 2018 viedli k 
prebytku vo výške 19,3 milióna EUR, ktorý zostáva v podniku (z toho 0,05 milióna EUR 
v prípade programu SESAR 1 a 19,25 milióna EUR v prípade programu SESAR 2020), a 
že kumulatívny prebytok predstavuje 77,24 milióna EUR (z toho 30,93 milióna EUR je 
určených na program SESAR 1 a 46,31 milióna EUR na program SESAR 2020);

11. konštatuje, že v roku 2018 sa začali posledné audity programu SESAR 1 týkajúce sa 
platieb uskutočnených v roku 2017 a bol ukončený 4. cyklus auditov pozostávajúci z 23 
auditov v ôsmich členských štátoch; je znepokojený zvyškovou mierou chybovosti za rok 
2018 na úrovni 5,07 %; je však spokojný s tým, že kumulatívna zvyšková miera 
chybovosti programu SESAR 1 je na úrovni 1,29 %; 

12. berie na vedomie výsledky referenčného porovnávania ľudských zdrojov za rok 2018: 
61,67 % operačných pracovných miest, 28,57 % administratívnych pracovných miest 
a 9,76 % neutrálnych pracovných miest;

13. navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi podniku absolutórium za plnenie 
rozpočtu podniku za rozpočtový rok 2018.
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