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1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 
2018
(2019/2101(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 za 
rozpočtový rok 2018,

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku 
Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2018 spolu s odpoveďou spoločného podniku1,

– so zreteľom na vyhlásenie2 o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2018 v súlade s 
článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... februára 2020 o udelení absolutória spoločnému 
podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2018 (00000/2019 – C9-0000/2019),

– 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 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/20124, a najmä na jeho článok 71,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o založení 
spoločného podniku Čisté nebo 25, 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. 966/20126,

– so zreteľom na článok 100 rokovacieho poriadku a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

1 Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 18.
2 Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 18.
3 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77.
6 Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.
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– so zreteľom na stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0000/2019),

1. udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2 absolutórium za 
plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2018/odkladá svoje 
rozhodnutie o absolutóriu výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2 za 
plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2018;

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho 
neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2, 
Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku 
Európskej únie (v sérii L).
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2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2018
(2019/2101(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 za 
rozpočtový rok 2018,

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku 
Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2018 spolu s odpoveďou spoločného podniku1,

– so zreteľom na vyhlásenie2 o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2018 v súlade s 
článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z ... februára 2020 o udelení absolutória spoločnému 
podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2018 (00000/2019 – C9-0000/2019),

– 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 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/20124, a najmä na jeho článok 71,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o založení 
spoločného podniku Čisté nebo 25, 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. 966/20126,

– so zreteľom na článok 100 rokovacieho poriadku a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

1 Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 18.
2 Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 18.
3 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77.
6 Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.
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– so zreteľom na stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0000/2019),

1. schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 
2018/odkladá účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 
2018;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi 
spoločného podniku Čisté nebo 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil 
jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).



PR\1196177SK.docx 7/10 PE639.839v02-00

SK

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie 
rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2018
(2019/2101(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku 
Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2018,

– so zreteľom na článok 100 rokovacieho poriadku a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0000/2019),

A. keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať 16. novembra 2009;

B. keďže spoločný podnik Čisté nebo 2 (ďalej len „spoločný podnik“) zriadený nariadením 
č. 558/20141 nahradil s účinnosťou od 27. júna 2014 spoločný podnik Čisté nebo v 
rámci programu Horizont 2020;

C. keďže hlavným cieľom spoločného podniku je výrazne zlepšiť vplyv leteckých 
technológií na životné prostredie a posilniť konkurencieschopnosť európskeho letectva; 
keďže obdobie trvania spoločného podniku bolo predĺžené do 31. decembra 2024;

D. keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Únia zastúpená Komisiou, vedúce 
subjekty programu integrovaných technologických demonštrátorov (ITD), inovačných 
platforiem demonštrácie lietadiel (IADP) a prierezových oblastí (TA), ako aj pridružení 
členovia ITD;

E. keďže maximálna výška príspevku Únie na druhú fázu činností spoločného podniku je 
1 755 000 000 EUR a má sa vyplatiť z rozpočtu programu Horizont 2020;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1. berie na vedomie vyhlásenie Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka spoločného 
podniku za rok ukončený 31. decembra 2018 vyjadruje verne zo všetkých významných 
hľadísk finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2018, ako aj výsledky 
jeho operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za vtedy ukončený rozpočtový rok 
v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré 
schválil účtovník Komisie;

2. berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej správe o spoločnom podniku Čisté nebo 
2 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že operácie, na ktorých sa zakladá 

1 Nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku Čisté nebo 2 (Ú. v. 
EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77).
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ročná účtovná závierka, sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne;

3. berie na vedomie skutočnosť, že konečný rozpočet spoločného podniku na rok 2018 
zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 371 100 000 EUR a platobné 
rozpočtové prostriedky vo výške 343 800 000 EUR; 

4. konštatuje, že miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 99,2 % (v 
porovnaní so 6 % v roku 2017) a miera využitia platobných rozpočtových prostriedkov 
bola 97,3 % (v porovnaní s 5 % v roku 2017); 

Viacročné čerpanie rozpočtu v rámci siedmeho rámcového programu 5. poznamenáva, 
že príspevok Únie zo siedmeho rámcového programu predstavuje  800 000 000 EUR a 
členovia priemyselných a výskumných zoskupení prispievajú zdrojmi vo výške 608 300 
000 EUR, čo zahŕňa nepeňažné vklady v hodnote 594 100 000 EUR v rámci projektov 
siedmeho rámcového programu financovaných spoločným podnikom pre palivové 
články a vodík 2 (FCH2) a peňažné vklady vo výške 14 900 000 EUR na 
administratívne náklady;

6. konštatuje, že siedmy rámcový program bol v roku 2017 formálne uzavretý s takmer 
100 % úrovňou plnenia; konštatuje, že v roku 2018 spoločný podnik naďalej vymáhal 
sumy vo výške približne 850 000 EUR vyplývajúce z neuhradených platieb 
predbežného financovania a z výsledkov auditu ex post;

Viacročné čerpanie rozpočtu v rámci programu Horizont 2020

7. konštatuje, že do konca roka 2018 je z celkovej sumy 2 064 000 000 EUR na činnosti, 
ktoré sa majú financovať v rámci programu Horizont 2020, peňažný vklad Únie 816 
700 000 EUR a peňažný vklad od súkromných členov 14 100 000 EUR; konštatuje, že 
na konci roka 2018 správna rada potvrdila nepeňažné vklady vo výške 
273 900 000 EUR a bolo oznámených ďalších 157 600 000 EUR, ktoré ešte neboli 
potvrdené, ako aj nepeňažné vklady členov odvetvia vo výške 801 700 000 EUR na 
dodatočné činnosti;

 

Výzvy na predkladanie návrhov

8. konštatuje, že v roku 2018 spoločný podnik uskutočnil dve výzvy na predkladanie 
návrhov, bolo mu doručených 417 oprávnených návrhov (z celkového počtu 420) a 
vybral 131 návrhov, ktoré sa budú financovať;

9. berie na vedomie úspešné uzavretie štyroch výziev hlavných partnerov v roku 2017; 
berie na vedomie, že činnosť v roku 2018 sa týkala vykonávania novej dohody o grante 
pre členov všetkých vybraných hlavných partnerov, z ktorých sa malý počet v roku 
2018 stal aktívnymi členmi; konštatuje, že výsledky zo všetkých štyroch výziev a z 
pristúpenia víťazných subjektov ako členov vyústili do 183 kľúčových partnerov, z 
ktorých 49 sú pridružené subjekty alebo pripojené tretie strany; 

10. konštatuje, že do konca roka 2018 bolo spustených deväť výziev na predkladanie 
návrhov, z ktorých osem bolo vyhodnotených a plne vykonaných alebo je v záverečnej 
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fáze; konštatuje, že týchto osem výziev zahŕňa viac ako 560 partnerov z 27 rôznych 
krajín; konštatuje, že siedma výzva na predkladanie návrhov sa uskutočnila v októbri 
2018 za účasti 198 účastníkov; ďalej konštatuje, že ôsma výzva na predkladanie 
návrhov sa uskutočnila v novembri 2018 za účasti 182 účastníkov; okrem toho sa v 
novembri 2018 spustila deviata výzva na predkladanie návrhov, pričom hodnotenie sa 
uskutočnilo v marci 2019;

Výkonnosť

11. konštatuje, že chýbajúce zavedené kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) už nie sú v 
rámci programu Horizont 2020 problémom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
informácie o niektorých kľúčových ukazovateľoch výkonnosti ešte nie sú k dispozícii z 
dôvodu povahy projektov; berie na vedomie, že experti požadujú ďalšiu monitorovaciu 
činnosť a analýzu, pričom jasne rozlišujú medzi skutočne dosiahnutými kľúčovými 
ukazovateľmi výkonnosti na konci každého roka a plánovanými kľúčovými 
ukazovateľmi výkonnosti;

12. poznamenáva, že pomer nákladov na riadenie (administratívny a operačný rozpočet) 
zostáva pod úrovňou 5 %, čo poukazuje na pomerne štíhlu a efektívnu organizačnú 
štruktúru spoločného podniku;

13. berie na vedomie skutočnosť, že miera fluktuácie v spoločnom podniku bola v prípade 
dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov v rokoch 2017 a 2018 vysoká; 
konštatuje, že miera fluktuácie dočasných zamestnancov vzrástla takmer o 17 %; okrem 
toho sa využívanie služieb dočasných agentúrnych zamestnancov v roku 2018 takmer 
zdvojnásobilo;

Kľúčové systémy dohľadu a kontroly

14. konštatuje, že spoločný podnik má zavedené postupy kontroly ex ante založené na 
finančných a operačných administratívnych prieskumoch a audity ex post u príjemcov 
grantov v rámci predbežných a konečných platieb siedmeho rámcového programu, 
pričom pri žiadostiach o preplatenie nákladov na projekty v rámci programu Horizont 
2020 je za audity ex post zodpovedný útvar Komisie pre spoločný audit;

15. konštatuje, že zvyšková chybovosť pri auditoch ex post vykázaná spoločným podnikom 
bola 1,21 % pre projekty siedmeho rámcového programu a 1,11 % pre projekty 
programu Horizont 2020, čo sa považuje za hodnotu, ktorá je pod prahom významnosti;

Stratégia v oblasti boja proti podvodom

16.  konštatuje, že spoločný podnik venuje osobitnú pozornosť predchádzaniu podvodom a 
ich odhaľovaniu; v dôsledku toho GR RTD vykonáva stratégiu boja proti podvodom v 
roku 2020 so zainteresovanými stranami s cieľom odhaľovať dvojité financovanie a 
predchádzať mu; so znepokojením však konštatuje, že v roku 2018 boli odhalené tri 
prípady údajných podvodných činností, ktoré sa týkali poskytovania finančných 
prostriedkov zo spoločného podniku, boli však oznámené Európskemu úradu pre boj 
proti podvodom (OLAF); 

Vnútorný audit
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17. konštatuje, že v roku 2018 Útvar pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit koordinácie so 
spoločným centrom podpory (CSC) s cieľom posúdiť primeranosť návrhu správy, 
riadenia rizík a vnútorných procesov spoločného podniku; s uspokojením konštatuje, že 
IAS identifikoval ako silnú stránku aktívnu úlohu spoločného podniku pri výmene 
informácií s CSC; audítori okrem toho vzali na vedomie spoločné prístupy, ktoré 
riaditelia zaujali, aby vyjadrili svoje potreby vo významných oblastiach, ako je 
dôvernosť; IAS okrem toho vydal niekoľko odporúčaní na ďalšie prispôsobenie IT 
systémov Komisie s cieľom vyriešiť zostávajúce obmedzenia prenosu údajov; vyzýva 
spoločný podnik, aby dokončil vývoj kritérií a postupov nakladania s dôvernými údajmi 
príjemcov spoločného podniku; 

Ďalšie poznámky

18. berie na vedomie rozšírenie bilaterálnych kontaktov spoločného podniku s niektorými 
členskými štátmi a regiónmi na základe identifikácie priorít stratégií výskumu a inovácií 
pre inteligentnú špecializáciu (RIS3), ktoré vypracoval spoločný podnik, ktorý uvádza 
viac ako 60 regiónov, ktoré ako svoje priority výskumu a inovácií uviedli aeronautiku 
alebo súvisiace oblasti patriace do rozsahu pôsobnosti spoločného podniku; okrem toho 
s uspokojením konštatuje, že v roku 2018 bolo s jedným regiónom v Nemecku 
podpísané ďalšie memorandum o porozumení, čo znamená, že k 31. decembru 2018 
bolo v platnosti 17 memoránd o porozumení; konštatuje, že po tomto kroku by mohlo 
nasledovať podpísanie niekoľkých ďalších dohôd o spolupráci v roku 2019. 


