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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. 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; 

3. 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; 

4. 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;

5. 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);

6. bere na vědomí výsledky srovnávací analýzy v oblasti lidských zdrojů v roce 2018: 59,29 
% pracovních míst v oblasti provozu, 30 % v administrativě a 10,71 % pracovních míst 
v oblasti financí a kontroly;

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


