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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 Účetního dvora, že účetní závěrka Společného podniku pro výzkum 
uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR, dále jen „podnik“) 
za rozpočtový rok 2019 je ve všech významných ohledech legální a správná; 

2. bere na vědomí důležitou úlohu podniku jakožto technologického pilíře jednotného 
evropského nebe (SES); bere na vědomí rostoucí význam činnosti podniku s ohledem na 
vznikající technologie umožňující autonomní a bezpilotní letadla;

3. konstatuje, že konečný rozpočet podniku na rok 2019 činil 119,57 milionu EUR v 
prostředcích na závazky a 125,69 milionu EUR v prostředcích na platby a že míra plnění 
dosáhla u prostředků na závazky 91,69 % a u prostředků na platby 82,66 % (v případě 
programu SESAR 1 dosáhla míra plnění u prostředků na závazky 2,70 % a u prostředků 
na platby 50,57 % a v případě programu SESAR 2020 pak 92,36 % u prostředků na 
závazky a 82,97 % u prostředků na platby); konstatuje, že nízká celková míra plnění v 
případě programu SESAR 1 odráží finanční uzavření jeho projektů a ukončení programu; 

4. opakuje, že provoz podniku v plném souladu se čtyřmi různými právními rámci 
(Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, U-space, roční analýza růstu) vede k 
vysokému stupni provozní složitosti;

5. vítá skutečnost, že podnik v roce 2019 doplnil 28 projektů uzavřených v roce 2018 v 
programu předběžného výzkumu 1 o celkem 17 projektů v oblasti základního a 
aplikovaného výzkumu; dále vítá pokrok a téměř dokončení projektů průmyslového 
výzkumu „Wave 1“ a podepsání všech grantů na projekty Wave 2 do 31. prosince 2019;

6. konstatuje, že podnik dokončil proces finančního a správního uzavření programu SESAR 
1 (ukončení provozu na konci roku 2016); bere na vědomí, že skutečná celková míra 
plnění programu činí 90 %; zdůrazňuje, že hotovostní příspěvky členů do podniku 
SESAR vytvořily na konci roku 2019 přebytek ve výši 30,7 milionu EUR; bere na 
vědomí, že podle pozměněného zřizovacího nařízení podniku lze vrácení přebytečných 
hotovostních příspěvků provést až při formálním uzavření podniku v roce 2024, pokud 
správní rada podniku nenavrhne Komisi, aby podnik zrušila dříve; vyzývá Komisi, aby 
nalezla řešení, které by umožnilo dřívější úhrady, aby tak bylo zajištěno dodržování 
zásady řádného finančního řízení;

7. bere na vědomí, že ze 124,8 milionů EUR příjmů, které podnik SESAR 2020 obdržel v 
roce 2019, činil příspěvek Unie 114,1 milionu EUR a příspěvek Eurocontrolu 1,8 milionu 
EUR;

8. bere na vědomí, že rozpočet v roce 2019 skončil ve schodku 26,72 milionu EUR (z čehož 
0,03 milionu EUR činí přebytek programu SESAR 1 a 26,75 milionu EUR schodek 
programu SESAR 2020) a že kumulovaný přebytek činí 50,24 milionu EUR (z nějž 30,69 
milionu EUR připadá na program SESAR 1 a 19,55 milionu EUR na program SESAR 
2020);
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9. doporučuje, aby podnik věnoval zvláštní pozornost nejvýznamnějším rizikům, která 
zjistil útvar interního auditu (ve svém strategickém posouzení rizik podniku): provádění 
grantů a řízení programů; proces validace věcných příspěvků; lidské zdroje;

10. bere na vědomí výsledky srovnávací analýzy v oblasti lidských zdrojů v roce 2019: 
59,29 % pracovních míst v oblasti provozu, 30 % v administrativě a 10,71 % 
pracovních míst v oblasti financí a kontroly;

11. zdůrazňuje, že jedním z hlavních úspěchů podniku jsou volné tratě ke snížení emisí z 
letu a z paliva; domnívá se, že jeho nástupce by měl dále přispívat k udržitelnosti 
odvětví letectví v souladu s cíli Zelené dohody; dále se domnívá, že nástupce by měl 
přispět k tomu, aby letecký trh byl pružnější a odolnější vůči výkyvům dopravy, a 
vytvořit jednotné evropské nebe jako nejúčinnější vzdušný prostor šetrný k životnímu 
prostředí na světě;

12. konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti podniku za rok 2019 dosáhl podnik všech 
svých klíčových politických a provozních cílů;

13. navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli podniku absolutorium za plnění 
rozpočtu podniku na rozpočtový rok 2019.
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