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1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za 

rozpočtový rok 2015 

(2016/2199(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre palivové články 

a vodík 2 za rozpočtový rok 2015, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného 

podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou 

spoločného podniku1, 

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti2 vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti 

príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s 

článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória spoločnému 

podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05 875/2017 – C8 0090/2017), 

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 

25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a najmä na jeho článok 

209, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 559/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje 

spoločný podnik pre palivové články a vodík 24, a najmä na jeho článok 12, 

– so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o 

vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného 

partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 

Euratom) č. 966/20125, 

– so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0109/2017), 

1. udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 

absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2015; 

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení; 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 47. 
2 Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 49. 
3 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012 s, 1. 
4 Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 108. 
5 Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2017, s. 2. 
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3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho 

neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre palivové články 

a vodík 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom 

vestníku Európskej únie (v sérii L). 



 

RR\1121880SK.docx 5/12 PE593.967v02-00 

 SK 

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o účtovnej závierke spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 

2015 

(2016/2199(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku pre palivové články 

a vodík 2 za rozpočtový rok 2015, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného 

podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou 

spoločného podniku1, 

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti2 vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti 

príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s 

článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória spoločnému 

podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05 875/2017 – C8 0090/2017), 

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 

25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a najmä na jeho článok 

209, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 559/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje 

spoločný podnik pre palivové články a vodík 24, a najmä na jeho článok 12, 

– so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o 

vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného 

partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 

Euratom) č. 966/20125, 

– so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0109/2017), 

1. schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za 

rozpočtový rok 2015; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 47. 
2 Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 49. 
3 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1. 
4 Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 108. 
5 Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2. 
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spoločného podniku pre palivové články a vodík 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a 

aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L). 
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3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie 

rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2015 

(2016/2199(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku 

pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2015, 

– so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0109/2017), 

A. keďže spoločný podnik pre palivové články a vodík (ďalej len „FCH“) bol zriadený v máji 

2008 ako verejno-súkromné partnerstvo nariadením Rady (ES) č. 521/2008 na obdobie do 

31. decembra 2017 s cieľom zamerať sa na vývoj trhových aplikácií, a teda uľahčovať 

ďalšie úsilie priemyslu o rýchle zavedenie technológie palivových článkov a vodíkovej 

technológie do praxe; keďže nariadenie (ES) č. 521/2008 bolo zrušené nariadením Rady 

(EÚ) č. 559/20141; 

B. keďže nariadením (EÚ) č. 559/2014 bol v máji 2014 založený spoločný podnik pre 

palivové články a vodík 2 („FCH 2“), aby nahradil a stal sa nástupcom FCH v období 

do 31. decembra 2024; 

C. keďže členmi FCH sú Únia zastúpená Komisiou, Európske priemyselné zoskupenie pre 

spoločnú technologickú iniciatívu pre palivové články a vodík (ďalej len „priemyselné 

zoskupenie“) a Nové európske výskumné zoskupenie pre palivové články a vodík AISBL 

- N.ERGHY (ďalej len „výskumné zoskupenie“); 

D. keďže členmi FCH 2 sú Únia zastúpená Komisiou, priemyselné zoskupenie Hydrogen 

Europe (ďalej len „priemyselné zoskupenie 2“) a výskumné zoskupenie N.ERGHY (ďalej 

len „výskumné zoskupenie 2“); 

E. keďže maximálna výška príspevku Únie za celé obdobie je 470 000 000 EUR pre FCH 

a 665 000 000 EUR pre FCH 2, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového 

programu a z programu Horizont 2020, z čoho podiel vyčlenený na prevádzkové náklady 

nesmie prekročiť 20 000 000 EUR v prípade FCH a 38 000 000 EUR v prípade FCH 2; 

F. keďže v FCH 2 majú priemyselné zoskupenie a výskumné zoskupenie spolu prispieť na 

50 % prevádzkových nákladov, pričom priemyselné zoskupenie má prispieť na 43 % a 

výskumné zoskupenie má prispieť na 7 % prevádzkových nákladov, pričom obe 

zoskupenia majú prispieť na operačné náklady prostredníctvom nepeňažných príspevkov 

a k naplneniu cieľov FCH 2 prostredníctvom nepeňažných príspevkov na doplnkové 

činnosti (IKAA) s minimálnou sumou 380 000 000 EUR, z ktorých aspoň 

285 000 000 EUR predstavujú IKAA; 

                                                 
1  Nariadenie Rady (EÚ) č. 559/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre palivové články a 

vodík 2 (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 108). 
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Rozpočet a finančné hospodárenie 

1. konštatuje, že Dvor audítorov v správe o overení ročnej účtovnej závierky spoločného 

podniku (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že ročná účtovná závierka FCH za 

rok 2015 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. 

decembru 2015 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok 

ukončený k tomuto dátumu sú v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových 

pravidlách; 

2. berie na vedomie, že konečný rozpočet FCH 2 na rozpočtový rok 2015 zahŕňal viazané 

rozpočtové prostriedky vo výške 132 583 855 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo 

výške 95 089 121 EUR; konštatuje, že viazané rozpočtové prostriedky sa zvýšili o 17 % v 

porovnaní s rokom 2014, a to najmä v dôsledku vyššej sumy na výzvu na predloženie 

návrhov na rok 2015, a platobné rozpočtové prostriedky sa znížili o 2 % v porovnaní s 

rokom 2014; 

3. na základe jeho výročnej správy o činnosti konštatuje, že FCH 2 pokračoval v auditoch ex 

post a začal 29 nových auditov; víta skutočnosť, že zvyšková chybovosť bola na úrovni 

0,98 %; 

4. poznamenáva, že FCH 2 zaviedol postupy ex ante založené na previerkach údajov o 

finančných prostriedkoch a operáciách a vykonáva audity ex post u príjemcov grantov. 

konštatuje, že tieto kontroly sú kľúčovými nástrojmi posudzovania zákonnosti a riadnosti 

operácií; 

5. poukazuje na to, že plnenie rozpočtu do konca roka dosiahlo v prípade všetkých 

finančných zdrojov 87,3 %, pokiaľ ide o viazané rozpočtové prostriedky, čo predstavuje 

mierny pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom v dôsledku výsledkov hodnotenia 

výzvy na rok 2015; konštatuje, že niekoľko návrhov projektov bolo zamietnutých, pretože 

nespĺňali požadovanú kvalitu, čo viedlo k nevyužitiu viazaných rozpočtových 

prostriedkov vo výške 13 700 000 EUR; konštatuje, že miera plnenia platieb bola na 

úrovni 83 %, čo predstavuje doteraz najlepšiu mieru plnenia platieb pre FCH 2;  

6. poznamenáva, že z celkových operačných záväzkov vo výške 193 500 000 EUR prijatých 

v roku 2015 bolo 42,6 % jednotlivých záväzkov na základe ukončených postupov 

zadávania grantov a zákaziek; konštatuje, že 57,3 % predstavovali všeobecné záväzky, pri 

ktorých nebol ukončený postup zadávania zákaziek vzhľadom na čas potrebný na postupy 

vyhodnotenia a rokovania v súvislosti s výzvami na predkladanie návrhov v roku 2015 na 

projekty v rámci programu Horizont 2020; 

7. víta skutočnosť, že 59 výskumných a priemyselných organizácií nahlásilo svoje investície 

v celkovej výške 188 570 000 EUR, čo predstavuje viac ako 60 % cieľa stanoveného pre 

celé obdobie fungovania FCH 2; 

8. berie na vedomie skutočnosť, že sektor prejavil jasný zámer investovať, rozvíjať 

a komerčne využívať svoje inovačné technológie, a to na strane priemyslu aj výskumu; 

berie na vedomie žiadosti o IKAA prichádzajúce zo 16 rôznych členských štátov 

s pomerom 33 % až 77 % v prospech žiadostí z oblasti výskumu v porovnaní so 

žiadosťami z oblasti priemyslu, pokiaľ ide o počet subjektov; víta skutočnosť, že sektor 

palivových článkov a vodíka je odhodlaný pokračovať v začatej ceste a vynakladať 
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maximálne úsilie, aby dosahoval výbornú výkonnosť počas nasledujúceho vykazovaného 

obdobia v roku 2016; 

9. poznamenáva, že v období prípravy konečnej účtovnej závierky FCH 2 nedostal 

požadované správy od svojich členov, ktorí vykonávali projekty programu Horizont 2020, 

pretože ešte bolo priskoro na ich podávanie, a preto konštatuje, že suma nepeňažných 

príspevkov v roku 2015 na program Horizont 2020 zaznamenaná v účtovnej závierke sa 

zakladala na odhade nákladov FCH 2, ktoré členovia vynaložia do konca roku 2015; v 

tejto súvislosti poukazuje na to, že informácie o vecných príspevkoch budú súčasťou 

prvého predkladania správ o projektoch, ktoré je naplánované na september 2016; 

pripomína, že Dvor audítorov vo svojej správe odporučil, aby Komisia poskytla jasné 

usmernenia, pokiaľ ide o vykazovanie rozpočtu a finančné hospodárenie FCH 2, a dodáva, 

že tieto usmernenia boli vydané 20. decembra 2016 v nadväznosti na toto odporúčanie; 

Presun 

10. berie na vedomie, že sa vykonali dva presuny rozpočtových prostriedkov medzi 

rozdielnymi rozpočtovými riadkami v rovnakej kapitole, aby sa tak lepšie prerozdelili 

zdroje potrebné na administratívne náklady; poukazuje na to, že tieto presuny nemali 

žiadny vplyv na schválený rozpočet; 

Výzvy na predkladanie návrhov 

11. berie na vedomie skutočnosť, že FCH 2 úspešne prešiel na program Horizont 2020 tým, 

že podpísal prvé dohody o grante vyplývajúce z výzvy na rok 2014; konštatuje, že 

na konci roka 2015 mal FCH 2 15 prebiehajúcich projektov z roku 2014 v rámci programu 

Horizont 2020 a 15 sa pripravovalo na základe výziev na rok 2015; 

12. berie na vedomie, že prvé dohody o grante v rámci programu Horizont 2020 (výzva na rok 

2014) boli podpísané v priemere osem mesiacov pred udelením grantu (s výnimkou troch 

riadne odôvodnených prípadov), čo odráža úsilie o rýchlu prípravnú fázu grantov v 

kontexte nových pravidiel a nových nástrojov; zdôrazňuje, že týchto 15 projektov 

predstavuje príspevok vo výške 82 100 000 EUR, z ktorého bolo 55 % vynaložených na 

inovačné činnosti a 41 % na výskumné a inovačné činnosti, pričom zostávajúce 4 % boli 

vynaložené na prierezové činnosti; poznamenáva, že malé a stredné podniky predstavujú 

25 % z počtu účastníkov úspešných projektov a 24 % príspevku FCH na výzvu na rok 

2014;  

13. konštatuje, že druhá výzva FCH 2 na predkladanie návrhov v rámci programu Horizont 

2020 bola uverejnená 5. mája 2015, pričom lehota na predloženie návrhov bola stanovená 

na 27. augusta 2015 a odhadovaný rozpočet na 123 000 000 EUR, a že bolo doručených 

61 oprávnených návrhov, výsledkom čoho bolo 15 projektov, ktoré boli vybrané na 

celkové financovanie vo výške 109 916 764 EUR; 

Právny rámec 

14. poznamenáva, že rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, sa 

zmenili nariadením (EÚ, Euratom) 2015/1929; poukazuje na to, že FCH 2 musí revidovať 

svoje rozpočtové pravidlá tak, aby ich zosúladil s revidovaným vzorom; poukazuje na to, 
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že správna rada FCH 2 v máji 2016 po tom, ako bol návrh predložený na schválenie 

Komisii, prijala revidované nariadenie FCH 2 o rozpočtových pravidlách; 

15. konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit Komisie (IAS) v novembri 2015 dokončil audit 

postupu vyhodnotenia a výberu návrhov na granty v rámci programu Horizont 2020 v 

spoločnom podniku FCH 2; vyzdvihuje skutočnosť, že IAS predložil odporúčania 

týkajúce sa zlepšenia jasnosti a transparentnosti výberu tém pre návrhy v rámci FCH 2; 

vyzýva FCH 2, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o zlepšeniach, ktoré sa 

vykonali s cieľom zvýšiť transparentnosť výberového procesu; 

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť 

16. víta skutočnosť, že na základe odporúčania orgánu udeľujúceho absolutórium a 

odporúčania z auditu vykonaného spoločne IAS Komisie a vnútorným audítorom FCH 2 

spoločný podnik FCH 2 vypracoval interné pravidlá, v ktorých sa komplexnejším 

spôsobom špecifikujú povinnosti, pokiaľ ide o konflikt záujmov; s uspokojením berie na 

vedomie skutočnosť, že v rámci zasadnutia na tému informovanosť o vnútornej kontrole, 

ktoré sa konalo 30. novembra 2015, zamestnanci FCH 2 absolvovali školenie o 

vymedzení a možnej prevencii konfliktu záujmov a o požiadavkách na predkladanie 

správ, pokiaľ ide o prijímanie darov, služieb alebo platieb; 

17. s uspokojením konštatuje, že FCH 2 sa zapojil do preventívnych a nápravných opatrení a 

v roku 2015 ich prijal v súlade s novoprijatou spoločnou stratégiou boja proti podvodom a 

akčným plánom boja proti podvodom na úrovni Komisie; 

Iné 

18. zdôrazňuje skutočnosť, že základný výskum, ktorý prispieva k cieľom FCH 2, by nemal 

byť vylúčený z ostatných výziev v rámci programu Horizont 2020, ak je jasné, 

že neexistujú žiadne duplicity s výzvami v rámci FCH 2; 

19. berie na vedomie, že v spoločnom podniku boli zavedené postupy vnútornej kontroly s 

cieľom poskytnúť primerané uistenie o tom, že podvody a nezrovnalosti sa zistia a že sa 

im zamedzí; 

20. poznamenáva, že všeobecné pravidlá pre zamestnancov vypracované na základe vzoru 

Komisie mali byť predložené správnej rade na schválenie do konca roku 2016; 

21. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila priamu účasť FCH 2 na procese preskúmania programu 

Horizont 2020 v polovici trvania v súvislosti s ďalším zjednodušovaním a harmonizáciou 

postupov týkajúcich sa spoločných podnikov. 
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