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1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový 

rok 2016 

(2017/2182(DEC)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Clean Sky 2 za 

rozpočtový rok 2016, 

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku 

Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí společného podniku1, 

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 účetnictví a o legalitě a správnosti 

uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle 

článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria společnému 

podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0091/2018), 

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 

dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a 

kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a zejména na článek 209 

tohoto nařízení, 

– s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení 

společného podniku Clean Sky 24, a zejména na článek 12 tohoto nařízení, 

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 

2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého 

sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 

966/20125, 

– s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0070/2018), 

1. uděluje absolutorium výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2 za plnění 

rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2016; 

2. předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 

                                                 
1 Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 15. 
2 Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 15. 
3 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1. 
4 Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77. 
5 Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2. 
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součástí, výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2, Radě, Komisi a 

Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada 

L). 



 

RR\1149272CS.docx 5/11 PE613.432v02-00 

 CS 

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o uzavření účtů společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2016 

(2017/2182(DEC)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Clean Sky 2 za 

rozpočtový rok 2016, 

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku 

Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí společného podniku1, 

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 účetnictví a o legalitě a správnosti 

uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle 

článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria společnému 

podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0091/2018), 

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 

dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a 

kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a zejména na článek 209 

tohoto nařízení, 

– s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení 

společného podniku Clean Sky 24, a zejména na článek 12 tohoto nařízení, 

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 

2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého 

sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 

966/20125, 

– s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0070/2018), 

1. schvaluje uzavření účtů společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2016; 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného 

podniku Clean Sky 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v 

Úředním věstníku Evropské unie (řada L). 

                                                 
1 Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 15. 
2 Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 15. 
3 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1. 
4 Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77. 
5 Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2. 
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3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria 

za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2016 

(2017/2182(DEC)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného 

podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2016, 

– s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0070/2018), 

A. vzhledem k tomu, že společný podnik začal pracovat samostatně dne 16. listopadu 

2009; 

B. vzhledem k tomu, že společný podnik Clean Sky 2 (dále jen „společný podnik“) 

založený nařízením č. 558/20141 nahradil společný podnik Clean Sky v rámci programu 

Horizont 2020 s účinností ode dne 27. června 2014; 

C. vzhledem k tomu, že cílem společného podniku je dokončit výzkumné a inovační 

činnosti sedmého rámcového programu a řídit výzkumné a inovační činnosti programu 

Horizont 2020; vzhledem k tomu, že trvání společného podniku bylo prodlouženo do 

31. prosince 2024; 

D. vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Unie zastoupená 

Komisí, hlavní představitelé „integrovaných technologických demonstrátorů“ (ITD), 

demonstrační platformy pro inovativní letadla (IADP) a průřezové oblasti spolu s 

přidruženými členy ITD; 

E. vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie do společného podniku činí 1 755 000 

000 EUR a vyplácí se z rozpočtu programu Horizont 2020; 

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014 

1. poznamenává, že společný podnik do svých postupů začlenil společnou šablonu 

prohlášení o neexistenci střetu zájmů popsanou v pokynech Komise; 

Rozpočtové a finanční řízení 

2. poznamenává, že Účetní dvůr konstatoval, že účetní závěrka společného podniku za rok 

2015 zobrazuje věrně ve všech významných ohledech finanční situaci společného 

podniku k 31. prosinci 2016, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých 

aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která 

přijal účetní Komise; 

                                                 
1  Nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2 (Úř. 

věst. L 169, 7.6.2014, s. 77). 
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3. konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o společném podniku Clean Sky 2 (dále jen 

„zpráva Účetního dvora“) uvedl, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka, 

jsou ve všech významných ohledech legální a správné; 

4. konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku na rok 2016 zahrnoval prostředky 

na závazky ve výši 310 498 422 EUR a prostředky na platby ve výši 287 755 748 EUR;  

5. poznamenává, že míra využití prostředků na závazky činila 97,5 % (ve srovnání s 

99,5 % v roce 2015) a u prostředků na platby činila 87,9 % (ve srovnání se 75,4 % v 

roce 2015); dále konstatuje, že nižší míra plnění u prostředků na platby byla způsobena 

zejména zpožděným zahájením projektů programu Horizont 2020, a zejména 

opožděným podpisem jedné významné grantové dohody; 

6. poznamenává, že z celkové částky 800 000 000 EUR na správní a provozní činnosti, jež 

měly být financovány ze sedmého rámcového programu, přijal společný podnik do 

konce roku 2016 závazky v hodnotě 784 531 968 EUR (99,31 %) a provedl platby ve 

výši 754 713 155 EUR (95,53 %); dále konstatuje, že vzhledem k tomu, že společný 

podnik již nebyl oprávněn vyhlašovat v rámci sedmého rámcového programu výzvy k 

předkládání návrhů, zbývající závazky bylo třeba vhodným způsobem využít v rámci 

grantových dohod se členy; poznamenává, že peněžní příspěvek Unie ke správním 

nákladům společného podniku činil 13 417 267 EUR;  

7. bere na vědomí, že správní rada do konce roku 2016 ověřila věcné příspěvky od jiných 

členů v hodnotě 554 682 257 EUR a že jiní členové vykázali dalších 33 503 466 EUR a 

že peněžní příspěvky jiných členů na správní náklady činily 14 515 387 EUR; 

8. poznamenává, že z celkové částky 1 755 000 000 EUR na provozní a správní činnosti, 

které měly být financovány z programu Horizont 2020, přijal společný podnik závazky 

v hodnotě 693 637 716 EUR a provedl platby ve výši 281 870 712 EUR; dále 

konstatuje, že nižší míra plateb byla částečně způsobena zpožděním při vyjednávání 

grantových dohod v rámci programu Horizont 2020; poznamenává, že peněžní 

příspěvek Unie ke správním nákladům společného podniku činil 6 144 907 EUR;  

9. konstatuje, že z částky 1 229 000 000 EUR příspěvků, jež měli na provozní činnosti 

společného podniku uhradit členové z řad průmyslu, správní rada ověřila věcné 

příspěvky v hodnotě 39 168 595 EUR a dalších 103 988 023 EUR bylo vykázáno do 

konce roku 2016; kromě toho poznamenává, že peněžní příspěvky členů z řad průmyslu 

na správní náklady činily 6 389 515 EUR; 

Výzvy k předkládání návrhů 

10. bere na vědomí, že v roce 2016 vyhlásil společný podnik tři výzvy k předkládání návrhů 

a jednu výzvu pro klíčové partnery, obdržel 381 způsobilých návrhů (z celkových 386) 

a vybral 114 návrhů k financování; 

11. vítá skutečnost, že v rámci programu Clean Sky dosáhl společný podnik značného 

pokroku a výsledků, takže v roce 2016 představil celkem 13 významných 

demonstrátorů (testovaných na zemi i ve vzduchu) a do konce prosince 2016 bylo 

uzavřeno 409 ze 482 projektů sedmého rámcového programu založených na grantových 

dohodách s partnery;  
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12. oceňuje, že z hlediska rostoucí účasti přijalo v roce 2016 členství ve společném podniku 

dalších 60 klíčových partnerů, čímž celkový počet členů stoupl na zhruba 150 členů z 

20 zemí; 

Klíčové systémy dohledu a kontroly 

13. konstatuje, že společný podnik zavedl postupy kontroly ex-ante založené na finančních 

a operačních dokumentárních přezkumech a následné audity u příjemců grantů; 

14. konstatuje, že zbytková míra chyb zjištěná při následných auditech, kterou společný 

podnik vykázal, činila u projektů sedmého rámcového programu 1,51 % a u projektů 

programu Horizont 2020 to bylo 0,95 %; 

Strategie boje proti podvodům 

15. vítá skutečnost, že správní rada přijala v roce 2016 společný akční plán strategie boje 

proti podvodům; kromě toho konstatuje, že se zaměstnanci společného podniku 

zúčastnili průzkumu týkajícího se prevence a odhalování podvodů, který organizovalo 

oddělení interního auditu společného podniku jako doplňkové opatření ke společnému 

akčnímu plánu a který se zaměřoval zvláště na podvody ve výzkumných projektech; 

16. s uspokojením konstatuje, že se společný podnik podílí na preventivních a nápravných 

opatřeních a provádí je, a to v souladu se svou strategií boje proti podvodům z roku 

2015 a akčním plánem pro boj proti podvodům na úrovni Unie; 

Interní audit 

17. poznamenává, že v roce 2016 dokončil útvar interního auditu (IAS) audit grantového 

postupu programu Horizont 2020; konstatuje, že vzhledem k tomu, že tento audit 

nezjistil žádné „velmi závažné“ problémy, zdůraznil útvar IAS čtyři oblasti, které 

vyžadují další zlepšení systému vnitřní kontroly, a vydal v této souvislosti důležitá 

doporučení; 

Systémy vnitřní kontroly 

18. vyjadřuje znepokojení, že ke konci roku 2016 společný podnik jen zčásti dokončil 

začlenění nástrojů Komise pro společné řízení a monitorování grantů v rámci programu 

Horizont 2020 do svých kontrolních systémů; z odpovědi společného podniku však bere 

na vědomí, že se rozhodl pokračovat v používání své vlastní speciální aplikace pro 

řízení grantů (Nástroj pro řízení grantů, GMT) vyvinuté v rámci sedmého rámcového 

programu, neboť nástroje pro společné řízení grantů v rámci programu Horizont 2020 

nedisponovaly některými ze specifických prvků nutných pro grant Clean Sky 2; dále 

konstatuje, že společný podnik začal spolupracovat s příslušnými útvary Komise na 

provádění nezbytných nových prvků s cílem začlenit do konce roku 2017 grantové 

dohody pro členy do nástrojů pro řízení a vykazování grantů v rámci programu Horizont 

2020; chápe, že aby bylo možné zajistit plynulý přechod mezi oběma systémy, bude 

stávající nástroj vyvinutý společným podnikem nadále používán do té doby, než se 

začne v plné míře používat nástroj nový; zdůrazňuje, že podle plánu se bude cyklus 

podávání zpráv za rok 2017 provádět ještě v nástroji GMT a že nástroje programu 

Horizont 2020 budou grantové dohody pro členy kompletně spravovat od 
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vykazovaného období 2018; 

Ostatní 

19. poznamenává, že společný podnik do konce roku 2016 nezúčtoval žádnou z plateb 

předběžného financování (176 000 000 EUR) učiněných ve prospěch členů z řad 

průmyslu za projekty v rámci grantových dohod programu Horizont 2020; kromě toho 

konstatuje, že pravidelné zúčtování plateb předběžného financování proti výkazům 

vykázaných výdajů od členů by snížilo vystavení společného podniku finančnímu 

riziku; zdůrazňuje skutečnost, že podle pravidel programu Horizont 2020 (článek 21 

vzorové grantové dohody programu Horizont 2020) se předběžné financování zúčtuje 

pouze v posledním vykazovaném období projektu nebo dříve, pokud celková částka 

plateb předběžného financování a průběžných plateb přesáhne 90 % maximální výše 

grantu; 

20. vítá neustálý pokrok v oblasti spolupráce s členskými státy a regiony, pokud jde o 

zlepšování součinnosti leteckého výzkumu a vývoje za podpory strukturálních a 

investičních fondů, a zdůrazňuje, že budoucí rámcový program pro výzkum by měl 

podpořit model memorand o porozumění pro Clean Sky1 a že v regionálních strategiích 

pro inteligentní specializaci a v operačních programech by měly být vytvořeny 

strukturované vazby na společný podnik; 

21. uznává, že je zapotřebí, aby společný podnik občanům Unie prostřednictvím orgánů 

Unie sděloval informace o důležitém výzkumu a spolupráci, jež provádí, a zdůrazňuje, 

že je třeba upozorňovat na skutečná zlepšení v důsledku této činnosti, že výsledky 

takovýchto výdajů jsou důležitou součástí mandátu společného podniku a že tento 

podnik spolupracuje s dalšími společnými podniky na zvyšování veřejného povědomí o 

přínosech jejich práce; 

22. vyzývá Komisi, aby zajistila přímé zapojení společného podniku do přezkumu 

programu Horizont 2020 v polovině období, pokud jde o další zjednodušování a 

harmonizaci společných podniků. 

  

                                                 
1  Do konce roku 2017 bylo podepsáno 16 memorand o porozumění. 
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