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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2019/2101(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Clean Sky 2 eelarveaasta 2018 
raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... veebruari 2020. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele 
heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (00000/2019 – C9-0000/2019),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust 
(EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002)3, eriti selle artiklit 209,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust 
(EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 
(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) 
nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)4, eriti selle artiklit 71,

– võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte 
Clean Sky 2 asutamise kohta5, eriti selle artiklit 12,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 
209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse 
kohta6,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni arvamust,

1 ELT C 452, 14.12.2018, lk 18.
2 ELT C 452, 14.12.2018, lk 18.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
5 ELT L 169, 7.6.2014, lk 77.
6 ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.
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– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2019),

1. annab heakskiidu ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 
2018. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta 
ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2018. aasta eelarve 
täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja 
kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2019/2101(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Clean Sky 2 eelarveaasta 2018 
raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... veebruari 2020. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele 
heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (00000/2019 – C9-0000/2019),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust 
(EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002)3, eriti selle artiklit 209,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust 
(EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 
(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) 
nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)4, eriti selle artiklit 71,

– võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte 
Clean Sky 2 asutamise kohta5, eriti selle artiklit 12,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 
209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse 
kohta6,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

1 ELT C 452, 14.12.2018, lk 18.
2 ELT C 452, 14.12.2018, lk 18.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
5 ELT L 169, 7.6.2014, lk 77.
6 ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.



PE639.839v02-00 6/10 PR\1196177ET.docx

ET

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2019),

1. annab heakskiidu ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele / lükkab edasi ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte Clean Sky 2 
tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle 
avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2019/2101(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2019),

A. arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvalt tööd 16. novembril 2009;

B. arvestades, et määrusega nr 558/20141 asutatud ühisettevõte Clean Sky 2 (edaspidi 
„ühisettevõte“) asendas alates 27. juunist 2014 programmi „Horisont 2020“ raames 
tegutsenud ühisettevõtte Clean Sky;

C. arvestades, et ühisettevõtte peamine eesmärk on parandada oluliselt 
lennundustehnoloogiate keskkonnamõju ja tõsta Euroopa lennundustööstuse 
konkurentsivõimet; arvestades, et ühisettevõtte tegutsemisaega on pikendatud kuni 
31. detsembrini 2024;

D. arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on liit, keda esindab komisjon, ning 
integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade (ITD), innovatiivse õhusõiduki 
arendusplatvormide (IADP) ja läbivate meetmete (TA) juhid koos ITD 
toetajaliikmetega;

E. arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõtte teisele tegevusetapile on 
1 755 000 000 eurot, mis makstakse programmi „Horisont 2020“ eelarvest;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1. märgib, et kontrollikoja hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne 
31. detsembril 2018 lõppenud eelarveaasta kohta kõigis olulistes aspektides õiglase pildi 
ühisettevõtte finantsolukorrast 31. detsembri 2018. aasta seisuga, finantstulemustest, 
rahavoogudest ja netovara muutustest sel kuupäeval lõppenud aastal vastavalt 
ühisettevõtte finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud 
arvestuseeskirjadele;

2. märgib, et kontrollikoda märkis oma aruandes ühisettevõtte Clean Sky 2 kohta (edaspidi 
„kontrollikoja aruanne“), et raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on 

1 Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise kohta (ELT 
L 169, 7.6.2014, lk 77).
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kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

3. märgib, et ühisettevõtte 2018. aasta lõplik eelarve sisaldas 371 100 000 euro suuruses 
summas kulukohustuste assigneeringuid ja 343 800 000 euro suuruses summas maksete 
assigneeringuid; 

4. märgib, et kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär oli 99,2 % (2017. aastal oli see 
99,6 %) ning maksete assigneeringute kasutusmäär oli 97,3 % (2017. aastal oli see 98,5 
%); 

Mitmeaastane eelarve täitmine seitsmenda raamprogrammi raames

5. märgib, et liidu toetus seitsmendast raamprogrammist on 800 000 000 eurot ning 
tööstus- ja teadusrühmituste liikmed eraldavad vahendeid summas 608 300 000 eurot, 
millest 594 100 000 eurot on mitterahaline toetus seitsmenda raamprogrammi 
projektidele, mida rahastab kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte 
(FCH2), ning 14 900 000 eurot on rahaline toetus halduskulude katteks;

6. märgib, et seitsmes raamprogramm lõpetati ametlikult 2017. aastal ja eelarve täitmise 
määr oli ligikaudu 100 %; märgib, et 2018. aastal tegi ühisettevõte veel umbes 850 000 
euro suuruses summas tagasimakseid, mis tulenes tasaarvestamata eelmaksetest ja 
järelauditite tulemustest;

Mitmeaastane eelarve täitmine programmi „Horisont 2020“ raames

7. võttis teadmiseks, et 2018. aasta lõpuks oli programmi „Horisont 2020“ raames 
rahastatavate meetmete jaoks ette nähtud 2 064 000 000 euro suurusest kogusummast 
816 700 000 eurot liidu rahaline toetus ja 14 100 000 eurot erasektorist pärit liikmete 
rahaline toetus; märgib, et 2018. aasta lõpus oli juhatus kinnitanud mitterahalise osaluse 
summas 273 900 000 eurot ja deklareeritud oli veel 157 600 000 eurot, mida ei olnud 
veel kinnitatud, samuti 801 700 000 eurot tööstusharu liikmete mitterahalise osalusena 
lisategevustele;

Projektikonkursid

8. võtab teadmiseks, et ühisettevõte algatas 2018. aastal kaks projektikonkurssi, sai 417 
abikõlblikku toetustaotlust (kokku oli taotlusi 420) ja valis rahastamiseks välja 131 
taotlust;

9. märgib nelja tuumikpartneri projektikonkursi edukat lõpetamist 2017. aastal; võtab 
teadmiseks, et 2018. aasta tegevus oli seotud kõigi valitud tuumikpartnerite, kellest 
vähesed said 2018. aastal aktiivseks liikmeks, liikmete uue toetuslepingu 
rakendamisega; märgib, et kõigi nelja konkursi tulemused ja võitnud üksuste liitumine 
liikmetena tõid kaasa 183 tuumikpartnerit, kellest 49 on sidusettevõtjad või seotud 
kolmandad isikud; 

10. märgib, et 2018. aasta lõpuks käivitati üheksa projektikonkurssi, millest kaheksat on 
hinnatud ja täielikult rakendatud või mis on lõppetapis, ning märgib, et need kaheksa 
projektikonkurssi hõlmavad rohkem kui 560 partnerit 27 eri riigist; märgib, et seitsmes 
projektikonkurss viidi ellu 2018. aasta oktoobris 198 osalejaga; märgib, et kaheksas 
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projektikonkurss käivitati 2018. aasta novembris 182 osalejaga; lisaks kuulutati 2018. 
aasta novembris välja üheksas projektikonkurss, mille hindamine toimub 2019. aasta 
märtsis;

Tulemuslikkus

11. märgib, et kehtestatud võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate puudumine ei 
kujuta endast programmi „Horisont 2020“ raames enam probleemi; peab 
kahetsusväärseks, et teave mõne võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitaja kohta ei 
ole projektide laadi tõttu veel kättesaadav; märgib, et eksperdid nõuavad täiendavat 
järelevalvet ja analüüsi ning iga aasta lõpuks tegelikult kehtestatud ja kavandatud 
võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate selget eristamist;

12. märgib, et halduskulude osakaal (haldus- ja tegevuseelarve) jääb alla 5 %, mis näitab, et 
ühisettevõtte organisatsiooniline struktuur on suhteliselt ratsionaalne ja tõhus;

13. võtab teadmiseks asjaolu, et 2017. ja 2018. aastal oli ühisettevõtte ajutiste ja lepinguliste 
töötajate voolavus suur; märkis, et ajutiste töötajate puhul suurenes tööjõu voolavus 
peaaegu 17%-ni; lisaks sellele ajutiste töötajate kasutamine peaaegu kahekordistus 
2018. aastal;

Peamised juhtimis- ja kontrollisüsteemid

14. võtab teadmiseks asjaolu, et ühisettevõte on kehtestanud finants- ja tegevusalaste 
dokumentide kontrollil põhinevad eelkontrollimenetlused ning seitsmenda 
raamprogrammi vahe- ja lõppmaksete saajate ja programmi „Horisont 2020“ projekti 
maksetaotluste järelauditid, ning et järelauditite eest vastutab komisjoni ühine 
audititeenistus;

15. märgib, et järelauditite ühisettevõtte poolt teatatud allesjäänud veamäär oli seitsmenda 
raamprogrammi projektide puhul 1,21% ja programmi „Horisont 2020“ projektide 
puhul 1,11 %, mida ei loeta oluliseks veamääraks;

Pettusevastane strateegia

16.  märgib, et ühisettevõte pöörab erilist tähelepanu pettuste ennetamisele ja avastamisele; 
selle tulemusena rakendab teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat (DG RTD) 
koos sidusrühmadega 2020. aasta pettustevastast strateegiat, et avastada ja vältida 
topeltrahastamist; märgib, et 2018. aastal avastati kolm juhtumit, kus ühisettevõttelt 
rahaliste vahendite saaja oli väidetavalt seotud pettusega, ja neist teatati Euroopa 
Pettustevastasele Ametile (OLAFi); 

Siseaudit

17. märkis, et 2018. aastal viis siseauditi talitus läbi auditi koordineerimise kohta ühise 
tugikeskusega, et hinnata ühisettevõtte juhtimise, riskijuhtimise ja siseprotsesside 
ülesehituse asjakohasust; märgib rahuloluga, et siseauditi talitus tuvastas tugevusena 
ühisettevõtte aktiivse rolli teabevahetuses ühise tugikeskusega; lisaks võtsid audiitorid 
teadmiseks direktorite ühised lähenemisviisid oma vajaduste väljendamiseks sellistes 
olulistes valdkondades nagu konfidentsiaalsus; lisaks on siseauditi talitusele esitatud 
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mitu soovitust komisjoni IT-süsteemide edasiseks kohandamiseks, et kaotada andmete 
edastamise allesjäänud piirangud; kutsub ühisettevõtet üles viima lõpule kriteeriumide 
ja menetluste väljatöötamine ühisettevõtte toetusesaajate konfidentsiaalsete andmete 
käitlemiseks; 

Muud märkused

18. võtab teadmiseks ühisettevõtte kahepoolsete kontaktide laiendamise mitme liikmesriigi 
ja piirkonnaga, tuginedes ühisettevõtte koostatud aruka spetsialiseerumise teadus- ja 
innovatsioonistrateegiate (RIS3) prioriteetide kaardistamisele, mis näitab, et enam kui 
60 piirkonda on oma teadusuuringute ja innovatsiooni prioriteetide hulgas viidanud 
ühisettevõtte pädevusse kuuluvatele lennundus- või seotud valdkondadele; märgib 
lisaks rahuloluga, et Saksamaa ühe piirkonnaga allkirjastati 2018. aastal veel üks 
vastastikuse mõistmise memorandum, millega 31. detsembriks 2018 tõusis jõustunud 
vastastikuse mõistmise memorandumite arv 17-ni; märgib, et sellele võib järgneda veel 
mõne koostöölepingu allkirjastamine 2019. aastal. 


