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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2101(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 sekä yhteisyrityksen vastauksen1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston ... helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 
yhteisyritykselle (00000/2019 – C9-0000/2019),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 209 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 71 artiklan,

– ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 558/20145 ja erityisesti sen 12 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen 

1 EUVL C 452, 14.12.2018, s. 18.
2 EUVL C 452, 14.12.2018, s. 18.
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77.



PE639.839v02-00 4/10 PR\1196177FI.docx

FI

perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun 
komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/20146,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

1. myöntää Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden 
yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 / lykkää päätöstä 
vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle 
yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, 
komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

6 EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisestä
(2019/2101(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 sekä yhteisyrityksen vastauksen1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston ... helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 
yhteisyritykselle (00000/2019 – C9-0000/2019),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 209 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 71 artiklan,

– ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 558/20145 ja erityisesti sen 12 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen 
perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun 
komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/20146,

1 EUVL C 452, 14.12.2018, s. 18.
2 EUVL C 452, 14.12.2018, s. 18.
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77.
6 EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.
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– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

1. hyväksyy Clean Sky 2 -yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen / 
lykkää Clean Sky 2 -yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2018 tilien päättämistä;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Clean Sky 2 -yhteisyrityksen 
toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä 
huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018
(2019/2101(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 
-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

A. toteaa, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa 16. marraskuuta 2009;

B. ottaa huomioon, että asetuksella (EU) N:o 558/20141 perustettu Clean Sky 2 
-yhteisyritys korvasi 27. kesäkuuta 2014 alkaen Horisontti 2020 -puiteohjelman 
mukaisen Clean Sky -yhteisyrityksen;

C. ottaa huomioon, että yhteisyrityksen päätavoitteena on edistää merkittävästi ilmailualan 
teknologioiden ympäristövaikutusten vähentämistä ja parantaa Euroopan ilmailualan 
kilpailukykyä; ottaa huomioon, että yhteisyrityksen toiminnan kestoa on jatkettu 
31. joulukuuta 2024 asti;

D. ottaa huomioon, että yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat komission edustama 
Euroopan unioni, integroitujen teknologioiden demonstraatiotoimien (ITD), 
innovatiivisten ilma-alusten demonstraatioalustaa koskevien toimien (IADP) ja 
poikittaistoimien (TA) vetäjät sekä ITD:n assosiaatiojäsenet;

E. ottaa huomioon, että unionin on määrä rahoittaa yhteisyrityksen toisen vaiheen 
toimintaa Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarviosta enintään 1 755 000 000 eurolla;

Talousarvio- ja varainhallinto

1. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyrityksen tilinpäätös 
31. joulukuuta 2018 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan 
oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2018 
sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna 
päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja 
komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

1 Neuvoston asetus (EU) N:o 558/2014, annettu 6. toukokuuta 2014, Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä (EUVL L 
169, 7.6.2014, s. 77).
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2. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan Clean 
Sky 2  yhteisyrityksen tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat kaikilta olennaisilta 
osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

3. toteaa, että yhteisyrityksen vuoden 2018 lopullinen talousarvio sisälsi 
maksusitoumusmäärärahoja 371 100 000 euroa ja maksumäärärahoja 
343 800 000 euroa; 

4. panee merkille, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,2 prosenttia 
(99,6 prosenttia vuonna 2017) ja maksumäärärahojen käyttöaste 97,3 prosenttia 
(98,5 prosenttia vuonna 2017); 

Monivuotisen talousarvion toteuttaminen seitsemännen puiteohjelman yhteydessä

5. toteaa, että unionin rahoitusosuus seitsemännestä puiteohjelmasta on 800 000 000 euroa 
ja että teollisuusryhmittymää ja tutkimusryhmittymää edustavat osakkaat osallistuvat 
rahoitukseen 608 300 000 eurolla, johon sisältyy 594 100 000 euron edestä 
luontoissuorituksia toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen (FCH 2) rahoittamiin 
seitsemännen puiteohjelman hankkeisiin ja 14 900 000 euroa käteissuorituksia 
hallinnollisiin menoihin;

6. toteaa, että seitsemäs puiteohjelma päätettiin virallisesti vuonna 2017 toteutusasteen 
ollessa lähes 100 prosenttia; panee merkille, että vuonna 2018 yhteisyritys peri takaisin 
vielä noin 850 000 euroa, jotka liittyivät selvittämättä oleviin ennakkomaksuihin ja 
jälkitarkastusten tuloksiin;

Monivuotisen talousarvion toteuttaminen Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteydessä

7. panee merkille, että vuoden 2018 loppuun mennessä Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
rahoitettaviin toimiin varatusta 2 064 000 000 euron kokonaismäärästä 
816 700 000 euroa on unionin käteissuorituksia ja 14 100 000 euroa yksityisten 
osakkaiden käteissuorituksia; panee merkille, että vuoden 2018 loppuun mennessä 
hallintoneuvosto oli validoinut 273 900 000 euron luontoissuoritukset, 
157 600 000 euron luontoissuoritukset oli raportoitu muttei vielä validoitu ja teollisuutta 
edustavilta osakkailta oli saatu 801 700 000 euron luontoissuoritukset täydentäviin 
tehtäviin;

 Ehdotuspyynnöt

8. panee merkille, että vuonna 2018 yhteisyritys käynnisti kaksi ehdotuspyyntöä, sai 
417 tukikelpoista ehdotusta (kaikkiaan ehdotuksia oli 420) ja valitsi rahoitettaviksi 
131 ehdotusta;

9. panee merkille, että ydinkumppaneita koskeneet neljä ehdotuspyyntöä päätettiin 
onnistuneesti vuonna 2017; panee merkille, että vuoden 2018 toiminta koski kaikkien 
valittujen ydinkumppanien sisällyttämistä uuteen osakkaiden avustussopimukseen 
(Grant Agreement for Members, GAM) ja että muutamista näistä ydinkumppaneista tuli 
aktiivisia osakkaita vuonna 2018; toteaa, että kaikkien neljän ehdotuspyynnön sekä 
valittujen ehdokkaiden osakkaiksi ottamisen myötä yhteisyrityksellä on 
183 ydinkumppania, joista 49 on intressiyhtiöitä tai asianomaisia kolmansia osapuolia; 
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10. toteaa, että vuoden 2018 loppuun mennessä oli käynnistetty yhdeksän ehdotuspyyntöä, 
joista kahdeksan on joko arvioitu ja pantu kokonaisuudessaan täytäntöön tai niiden 
täytäntöönpano on loppuvaiheessa, ja toteaa, että näissä kahdeksassa ehdotuspyynnössä 
on mukana yli 560 kumppania 27 eri maasta; panee merkille, että seitsemäs 
ehdotuspyyntö pantiin täytäntöön lokakuussa 2018 ja siinä oli 198 osallistujaa, 
kahdeksas ehdotuspyyntö käynnistettiin marraskuussa 2018 ja siinä oli 182 osallistujaa 
ja yhdeksäs ehdotuspyyntö käynnistettiin myös marraskuussa 2018 ja sen arviointi oli 
maaliskuussa 2019;

Toiminta

11. panee merkille, ettei vahvistettujen keskeisten tulosindikaattoreiden puuttuminen ole 
enää ongelma Horisontti 2020 -ohjelmassa; pitää valitettavana, että tietoa joistain 
tulosindikaattoreista ei ole vielä saatavilla hankkeiden luonteen vuoksi; toteaa, että 
asiantuntijat vaativat lisäämään valvontatoimintaa ja analyyseja sekä erottamaan 
selkeästi toisistaan kunkin vuoden lopussa saavutetut keskeiset tulosindikaattorit ja 
suunnitellut tulosindikaattorit;

12. toteaa, että hallintokulujen osuus (hallinto- ja toimintabudjetti) on edelleen alle 
5 prosenttia, mikä viittaa siihen, että yhteisyrityksen organisaatiorakenne on varsin 
kevyt ja tehokas;

13. panee merkille, että väliaikaisen ja sopimussuhteisen henkilöstön vaihtuvuus oli 
yhteisyrityksessä suurta vuosina 2017 ja 2018; panee merkille, että väliaikaisen 
henkilöstön vaihtuvuus kasvoi lähes 17 prosenttia; toteaa, että lisäksi 
tilapäistyöntekijöiden käyttö lähes kaksinkertaistui vuonna 2018;

Keskeiset kontrollit ja valvontajärjestelmät

14. ottaa huomioon, että yhteisyritys on ottanut käyttöön rahoitusta ja operatiivista 
toimintaa koskeviin asiakirjatarkastuksiin perustuvat ennakkotarkastusmenettelyt sekä 
avustusten saajien jälkitarkastukset seitsemännen puiteohjelman väli- ja loppumaksujen 
osalta ja että Horisontti 2020 -hankkeiden kuluilmoitusten osalta komission yhteinen 
tarkastus vastaa jälkitarkastuksista;

15. toteaa, että yhteisyritys raportoi jälkitarkastusten jäännösvirhetasoksi 1,21 prosenttia 
seitsemännen puiteohjelman hankkeiden ja 1,11 prosenttia Horisontti 2020 
-puiteohjelman hankkeiden kohdalla, mikä jää alle olennaisuusrajan;

Petostentorjuntastrategia

16.  panee merkille, että yhteisyritys kiinnittää erityistä huomiota petosten ehkäisemiseen ja 
havaitsemiseen; toteaa, että tästä syystä tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto (RTD) 
panee vuoden 2020 petostentorjuntastrategian täytäntöön sidosryhmien kanssa 
kaksinkertaisen rahoituksen havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi; panee kuitenkin 
huolestuneena merkille, että vuonna 2018 havaittiin kolme väitettyä petollista toimintaa 
sisältänyttä tapausta, jotka liittyivät yhteisyrityksen antamaan rahoitukseen, mutta niistä 
ilmoitettiin Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF); 
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Sisäinen tarkastus

17. panee merkille, että vuonna 2018 sisäinen tarkastus suoritti koordinointia yhteisen 
tukikeskuksen kanssa koskevan tarkastuksen, jonka tarkoituksena oli arvioida 
yhteisyrityksen hallinnoinnin, riskinhallinnan ja sisäisten prosessien suunnittelun 
asianmukaisuutta; panee tyytyväisenä merkille, että sisäinen tarkastus piti vahvuutena 
sitä, että yhteisyritys vaihtoi aktiivisesti tietoa yhteisen tukikeskuksen kanssa; 
tarkastajat panivat myös merkille johtajien käyttöön ottamat yhteiset menettelytavat 
tärkeitä kysymyksiä, kuten luottamuksellisuutta, koskevien tarpeiden esiin tuomiseksi; 
lisäksi sisäiselle tarkastukselle on annettu useita suosituksia komission 
tietojärjestelmien mukauttamiseksi edelleen, jotta ratkaistaan jäljellä olevat 
tiedonsiirron rajoitukset; kehottaa yhteisyritystä saattamaan valmiiksi sen edunsaajien 
luottamuksellisten tietojen käsittelyä koskevat kriteerit ja menettelyt; 

Muita huomautuksia

18. panee merkille, että yhteisyritys on tehnyt uusia kahdenvälisiä sopimuksia joidenkin 
jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa yhteisyrityksen tekemän älykkääseen erikoistumiseen 
tähtäävien tutkimus- ja innovointistrategioiden (RIS3) painopisteiden kartoituksen 
perusteella, jonka mukaan yli 60 aluetta on ilmoittanut ilmailualan tai yhteisyrityksen 
toimialaa vastaavia aloja tutkimuksen ja innovoinnin painopisteikseen; panee lisäksi 
tyytyväisenä merkille, että vuonna 2018 allekirjoitettiin yhteisymmärryspöytäkirja erään 
Saksan alueen kanssa, minkä seurauksena 31. joulukuuta 2018 mennessä voimassa 
olleiden yhteisymmärryspöytäkirjojen määrä nousi 17:ään; panee merkille, että vuonna 
2019 saatetaan allekirjoittaa vielä muutamia yhteistyösopimuksia lisää; 


