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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 operace, na nichž se zakládá účetní závěrka společného 
podniku Clean Sky 2 (dále jen „podnik“) za rozpočtový rok 2019, jsou ve všech 
významných ohledech legální a správné;

2. bere na vědomí, že roční rozpočet podniku na rok 2019 činil 304,8 milionu EUR 
v prostředcích na závazky a 340,4 milionu EUR v prostředcích na platby; 

3. vítá skutečnost, že podnik dosáhl míry plnění 100% u prostředků na závazky a 97,4% 
u prostředků na platby; 

4. konstatuje, že k datu uzávěrky pro přípravu předběžné účetní závěrky za rok 2019 
vykázali soukromí členové podniku věcné příspěvky na operační činnosti (IKOP) 
v úhrnné výši 594 milionů EUR a že podnik potvrdil certifikovaný příspěvek v hodnotě 
273,8 milionu EUR; v podobném duchu konstatuje, že soukromí členové podniku 
vykázali věcné příspěvky na dodatečné činnosti (IKAA) v úhrnné výši 899,84 milionu 
EUR a z této částky podnik potvrdil 620 milionů EUR; 

5. konstatuje, že podnik nyní čítá 16 vedoucích subjektů, 256 hlavních partnerů (mezi nimi 
58 MSP) a že bylo vyhlášeno deset výzev k předkládání návrhů, které byly vyhodnoceny, 
což vedlo k výběru 730 partnerů (41 % MSP představujících 27 % prostředků) z 28 zemí; 

6. s uspokojením konstatuje, že výsledky auditu ex post v roce 2019 potvrzují splnění cíle, 
jímž bylo dosáhnout míry zbytkových chyb nižší než 2 % (0,92 % u auditovaných žádostí 
o proplacení nákladů za audity v letech 2016–2019, 1,11 % u jednotlivého auditu v roce 
2019); 

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


