
AD\1196615SK.docx PE642.924v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

2019/2101(DEC)

22.1.2020

STANOVISKO
Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

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

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Maria Grapini



PE642.924v02-00 2/7 AD\1196615SK.docx

SK

PA_NonLeg



AD\1196615SK.docx 3/7 PE642.924v02-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta zistenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s účtovnou závierkou spoločného 
podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2018 sú zo všetkých významných hľadísk 
zákonné a správne;

2. zdôrazňuje, že ciele spoločného podniku by sa mali prispôsobiť postupnej dekarbonizácii 
a že na prípadné vykonané úpravy by sa mali automaticky poskytovať potrebné finančné 
a ľudské zdroje;

3. poznamenáva, že podnik je subjektom verejno-súkromného partnerstva medzi Úniou a 
leteckým priemyslom, ktorého cieľom je vyvinúť prelomové technológie na výrazné 
zvýšenie environmentálnych vlastností lietadiel a leteckej dopravy; konštatuje, že podnik 
bol zriadený ako „spoločný podnik Čisté nebo“ v roku 2007 v rámci siedmeho rámcového 
programu v oblasti výskumu a technického rozvoja (RP7) a v roku 2014 sa stal 
„spoločným podnikom Čisté nebo 2“ v rámci rámcového programu pre výskum a 
inováciu – Horizont 2020;

4. poznamenáva, že programy podniku sú financované v rámci programu Horizont 2020 (na 
obdobie 2014 – 2020), a to z dotácií Únie do výšky 1 755 miliónov EUR a z nepeňažných 
príspevkov súkromných členov vo výške najmenej 2 193,75 milióna EUR; konštatuje, že 
Únia a súkromní členovia prispievajú rovnakým dielom na administratívne náklady, ktoré 
počas uvedeného obdobia nesmú presiahnuť 78 miliónov EUR;

5. víta významný prínos podniku k zvýšeniu efektívnosti v sektore letectva; zdôrazňuje 
veľmi dobré výsledky a dôležitú úlohu, ktorú podnik v Európe zohráva pri zabezpečovaní 
skutočného napredovania v oblasti ekologických technológií zameraných na zníženie 
emisií CO2, emisií plynov a hluku produkovaných lietadlami; zdôrazňuje strategický 
význam, ktorý by mal tento  podnik zohrávať v rámci budúceho programu Horizont 
Európa a prispievať k plneniu nových cieľov v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050 
a k plánovanému zníženiu emisií CO2 v dôsledku technologického pokroku; 

6. poukazuje na to, že ak by sa technológie vytvorené a presadzované spoločným podnikom 
používali celosvetovo, eliminoval by sa ekvivalent celkových emisií CO2 Holandska;

7. zdôrazňuje, že technológie spoločného podniku Čisté nebo 1 znížili emisie CO2 na 
pasažiera o 19 % v prípade diaľkových a o 40 % v prípade stredne dlhých letov; požaduje, 
aby sa spoločnému podniku poskytli všetky potrebné ľudské a finančné zdroje, aby mohol 
nadviazať na tento úspešný prístup;

8. konštatuje, že až 40 % finančných prostriedkov podniku je pridelených jeho 16 vedúcim 
subjektom a ich pridruženým subjektom, t. j. zástupcom priemyslu, ktorí sa zaviazali 
splniť celý program spoločného podniku Čisté nebo 2 počas jeho trvania; poznamenáva, 
že 30 % finančných prostriedkov podniku sa prideľuje prostredníctvom výziev na 
predkladanie návrhov a výziev na predkladanie ponúk jeho hlavným partnerom 
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(vybraným na základe dlhodobých záväzkov k programu); ďalej berie na vedomie, že 
zostávajúcich 30 % finančných prostriedkov sa prideľuje prostredníctvom výziev na 
predkladanie návrhov a výziev na predkladanie ponúk ostatným partnerom 
(zúčastňujúcim sa na konkrétnych témach a projektoch súvisiacich s presne vymedzeným 
a obmedzeným záväzkom); 

9. poznamenáva tiež, že konečný ročný rozpočet podniku na rok 2018 predstavoval 
367,6 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 340,3 milióna EUR 
v platobných rozpočtových prostriedkoch; konštatuje, že 98,7 % viazaných rozpočtových 
prostriedkov a 98,6 % platobných rozpočtových prostriedkov pozostáva z dotácií 
Komisie a z prenesených rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich rokov; 

10. berie na vedomie, že podnik dosiahol mieru plnenia rozpočtu 99,97 % v prípade 
viazaných rozpočtových prostriedkov a 98,21 % v prípade platobných rozpočtových 
prostriedkov; berie na vedomie zníženie miery plnenia platobných rozpočtových 
prostriedkov na administratívne výdavky na 79,23 % (z 93,13 % v roku 2017); 

11. konštatuje, že k dátumu uzávierky predbežnej účtovnej závierky za rok 2018 (koniec 
februára 2019) súkromní členovia podniku vykázali kumulatívnu sumu 399 miliónov 
EUR ako nepeňažné príspevky na operačné činnosti (IKOP) a že podnik potvrdil overený 
príspevok vo výške 279,9 milióna EUR; podobne konštatuje, že súkromní členovia 
vykázali spolu 827,9 milióna EUR ako nepeňažné príspevky na doplnkové činnosti 
(IKAA), z ktorých 620 miliónov EUR podnik potvrdil; 

12. berie na vedomie, že podnik v súčasnosti pozostáva zo 16 vedúcich subjektov, 193 
hlavných partnerov (vrátane 50 MSP) a že vyhlásil deväť výziev na predkladanie návrhov 
(na pridelenie zostávajúcich prostriedkov iným partnerom); berie na vedomie, že osem z 
týchto výziev už bolo vyhodnotených, čo viedlo k výberu 560 partnerov (z ktorých MSP 
tvoria 31 % a bolo im pridelených 25 % finančných prostriedkov) z 27 krajín; 

13. berie na vedomie, že podnik plánuje vykonať revíziu svojich rozpočtových pravidiel s 
cieľom zosúladiť ich s novými rozpočtovými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
2018/10461; 

14. konštatuje, že audity ex post projektov podniku, ktoré sa realizovali v rámci RP7 v období 
rokov 2011 – 2018, odhalili nahromadenú zvyškovú chybovosť (po nápravných 
opatreniach) vo výške 1,21 %, čo je výrazne pod cieľovou úrovňou 2 %; poznamenáva, 
že audity ex post projektov podniku, ktoré sa realizovali v rámci programu Horizont 2020, 
odhalili nahromadenú zvyškovú chybovosť (po nápravných opatreniach) vo výške 1,11% 
na základe vzorky, ktorú skúmali od roku 2016 do roku 2018;

15. berie na vedomie, že Útvar pre vnútorný audit vydal veľmi dôležité odporúčanie pre 
podnik, a to aby vypracoval konsolidovaný register rizík, ktorý by mal zahŕňať riziká 

1 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. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).
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ovplyvňujúce program a samotný podnik; berie na vedomie, že vnútorný audítor vyhlásil, 
že manažment podniku nie je dostatočne objektívny vzhľadom na jeho opakované 
zasahovanie do riadiacich úloh a vzhľadom na postupy riadenia kvality; nalieha na 
podnik, aby okamžite vyriešil túto otázku a riadne vykonával odporúčanie vnútorného 
audítora; 

16. so znepokojením konštatuje, že vnútorný audítor identifikoval viaceré rizikové oblasti, 
ktoré od manažmentu podniku vyžadujú prijatie opatrení; očakáva, že manažment 
podniku prijme všetky potrebné opatrenia na zmiernenie týchto rizík;  

17. konštatuje, že v roku 2018 boli odhalené tri prípady údajných podvodných činností, ktoré 
sa týkali poskytovania finančných prostriedkov podniku príjemcom a boli oznámené 
úradu OLAF; žiada podnik, aby prijal všetky potrebné opatrenia na predchádzanie 
prípadom podvodov v budúcnosti;   

18. navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi podniku absolutórium za plnenie 
rozpočtu podniku za rozpočtový rok 2018.
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