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1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean 
Sky 2 aferent exercițiului financiar 2018
(2019/2101(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru 
exercițiul financiar 2018,

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii 
comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsul întreprinderii 
comune1,

– având în vedere declarația de asigurare2 privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 
2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... februarie 2020 privind descărcarea de 
gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul 
financiar 2018 (00000/2019 – C9-0000/2019),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului3, în special articolul 209,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20124, în special articolul 71,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind 
înființarea întreprinderii comune Clean Sky 25, în special articolul 12,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 
2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat 
menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

1 JO C 452, 14.12.2018, p. 18.
2 JO C 452, 14.12.2018, p. 18.
3 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
4 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
5 JO L 169, 7.6.2014, p. 77.
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Parlamentului European și al Consiliului6,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0000/2019),

1. acordă directorului executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2 descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 
2018 / amână decizia sa de a acorda directorului executiv al întreprinderii comune Clean 
Sky 2 descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent 
exercițiului financiar 2018;

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția 
Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii 
comune Clean Sky 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura 
publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

6 JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
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2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul 
financiar 2018
(2019/2101(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru 
exercițiul financiar 2018,

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii 
comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsul întreprinderii 
comune1,

– având în vedere declarația de asigurare2 privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 
2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... februarie 2020 privind descărcarea de 
gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul 
financiar 2018 (00000/2019 – C9-0000/2019),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului3, în special articolul 209,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20124, în special articolul 71,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind 
înființarea întreprinderii comune Clean Sky 25, în special articolul 12,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 
2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat 
menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 

1 JO C 452, 14.12.2018, p. 18.
2 JO C 452, 14.12.2018, p. 18.
3 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
4 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
5 JO L 169, 7.6.2014, p. 77.
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Parlamentului European și al Consiliului6,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0000/2019),

1. aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul 
financiar 2018 / amână închiderea conturilor întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru 
exercițiul financiar 2018;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv 
al întreprinderii comune Clean Sky 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a 
asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

6 JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
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3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent 
exercițiului financiar 2018
(2019/2101(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului 
întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2018,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0000/2019),

A. întrucât întreprinderea comună a început să funcționeze autonom la data de 16 
noiembrie 2009;

B. întrucât întreprinderea comună Clean Sky 2 (denumită în continuare „întreprinderea 
comună”), instituită prin Regulamentul nr. 558/20141 a înlocuit, începând cu 27 iunie 
2014, întreprinderea comună Clean Sky în cadrul programului Orizont 2020;

C. întrucât principalele obiective ale întreprinderii comune Clean Sky sunt de a îmbunătăți 
semnificativ impactul de mediu al tehnologiilor aeronautice și de a mări 
competitivitatea aviației europene; întrucât durata de existență a întreprinderii comune a 
fost prelungită până la 31 decembrie 2024;

D. întrucât membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea, reprezentată de 
Comisie, liderii „demonstratorilor tehnologici integrați” (DTI), platformele inovatoare 
de demonstrație în domeniul aviației (IADP) și zonele transversale (TA), precum și 
membrii asociați ai DTI;

E. întrucât contribuția maximă prevăzută de Uniune pentru cea de-a doua etapă a 
activităților întreprinderii comune este de 1 755 000 000 EUR, sumă ce va fi plătită din 
bugetul programului Orizont 2020,

Gestiunea bugetară și financiară

1. ia act de declarația Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), conform căreia 
conturile anuale ale întreprinderii comune pentru 2018 aferente exercițiului încheiat la 
31 decembrie 2018 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația 
financiară a acesteia la 31 decembrie 2018, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul 
încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și 

1 Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune 
Clean Sky 2 (JO L 169, 7.6.2014, p. 77).
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cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

2. ia act de faptul că, în raportul său privind Clean Sky 2 („raportul Curții”), Curtea a 
precizat că operațiunile subiacente conturilor anuale sunt, sub toate aspectele 
semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

3. ia act de faptul că bugetul final al întreprinderii comune pentru 2018 a cuprins credite de 
angajament în valoare de 371 100 000 EUR și credite de plată în valoare de 
343 800 000 EUR; 

4. ia act de faptul că rata de utilizare a creditelor de angajament a fost de 99,2 % (în raport 
cu 99,6 % în 2017), iar rata de utilizare a creditelor de plată a fost de 97,3 % (în raport 
cu 98,5 % în 2017); 

Execuția multianuală a bugetului în cadrul celui de al șaptelea program-cadru 5 ia 
act de faptul că contribuția Uniunii este de 800 000 000 EUR din al șaptelea program-
cadru, iar membrii grupărilor industriale și de cercetare contribuie cu resurse în valoare 
de 608 300 000 EUR, din care 594 100 000 EUR reprezintă contribuții în natură la 
proiecte din cel de al șaptelea program-cadru finanțate de „Pile de combustie și 
hidrogen 2” (FCH2), iar 14 900 000 EUR sunt contribuții în numerar la cheltuielile 
administrative;

6. ia act de faptul că cel de-al șaptelea program-cadru a fost închis în mod oficial în 2017, 
cu un nivel de execuție de aproximativ 100 %; observă că, în 2018, întreprinderea 
comună a efectuat în continuare recuperări de aproximativ 850 000 EUR provenind din 
prefinanțări neachitate și rezultate ale auditului ex post;

Execuția multianuală a bugetului în cadrul programului Orizont 2020

7. remarcă că, până la sfârșitul anului 2018, din suma totală de 2 064 000 000 EUR, pentru 
activitățile care urmează să fie finanțate în cadrul programului Orizont 2020, 816 700 
000 EUR reprezintă contribuția în numerar a Uniunii, iar 14 100 000 EUR contribuție în 
numerar din partea membrilor privați; observă că, la sfârșitul anului 2018, consiliul de 
conducere validase contribuții în natură în valoare de 273 900 000 EUR și fusese 
raportată o contribuție de încă 157 600 000 EUR, dar care încă nu fusese validată, 
precum și 801 700 000 EUR în contribuții în natură pentru activități suplimentare din 
partea membrilor sectorului;

 

Cererile de propuneri

8. ia act de faptul că, în 2018, întreprinderea comună a lansat două cereri de propuneri, a 
primit 417 propuneri eligibile (dintr-un total de 420), și a selectat 131 de propuneri care 
vor beneficia de finanțare;

9. ia act de închiderea cu succes a celor patru cereri de propuneri ale partenerilor de bază 
în 2017; ia act de faptul că activitatea din 2018 s-a referit la aplicarea în noul acord de 
subvenționare pentru membri (GAM-uri) a tuturor partenerilor principali selectați, din 
care un număr mic au devenit membri activi în 2018; observă că rezultatele tuturor celor 



PR\1196177RO.docx 9/10 PE639.839v02-00

RO

patru cereri de propuneri și aderarea entităților câștigătoare în calitate de membri au 
avut drept rezultat 183 de parteneri principali, din care 49 sunt filiale sau terți asociați; 

10. observă că, până la sfârșitul anului 2018, au fost lansate nouă cereri de propuneri, din 
care opt au fost evaluate și puse în aplicare integral sau în etapa finală; constată că 
aceste opt cereri de propuneri implică peste 560 de parteneri din 27 de țări diferite; 
observă că cea de a șaptea cerere de propuneri a fost pusă în aplicare în octombrie 2018, 
cu 198 de participanți; în plus, a opta cerere de propuneri a început în noiembrie 2018 
cu 182 de participanți; cea de a noua cerere de propuneri a fost lansată în noiembrie 
2018, cu o evaluare care va avea loc în martie 2019;

Performanța

11. remarcă faptul că absența unor indicatori-cheie de performanță (ICP) stabiliți nu mai 
reprezintă o problemă în cadrul programului Orizont 2020; regretă că informațiile 
privind unii ICP nu sunt încă disponibile din cauza naturii proiectelor; ia act de faptul că 
experții cer să se facă mai multă monitorizare și analiză, făcând o distincție clară între 
ICP obținuți efectiv la sfârșitul fiecărui an și ICP preconizați;

12. observă că rata costurilor de administrare (bugetul administrativ și de exploatare) 
rămâne sub 5 %, ceea ce indică o structură organizațională destul de suplă și eficientă a 
întreprinderii comune;

13. ia act de faptul că ritmul de înlocuire al angajaților întreprinderii comune a fost ridicat 
pentru agenții temporari și cei contractuali în 2017 și 2018; constată că, în cazul 
agenților temporari, ritmul de înlocuire a crescut cu aproape 17 %; în plus, utilizarea 
serviciilor de personal interimar aproape s-a dublat în 2018;

Sistemele principale de control și supraveghere

14. constată că întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex-ante bazate pe 
examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale, audituri ex-post la 
beneficiarii granturilor pentru plățile intermediare și finale aferente celui de al șaptelea 
program-cadru și pentru declarațiile de cheltuieli aferente proiectelor din cadrul 
programului Orizont 2020, în timp ce Serviciul comun de audit al Comisiei este 
responsabil de auditurile ex-post;

15. ia act de faptul că rata de eroare reziduală pentru auditurile ex post prezentată de 
întreprinderea comună a fost de 1,21 % pentru proiectele din cadrul celui de al șaptelea 
program-cadru și de 1,11 % pentru proiectele aferente programului Orizont 2020, ceea 
ce se consideră a fi sub un nivel semnificativ;

Strategia antifraudă

16.  observă că întreprinderea comună acordă o atenție deosebită prevenirii și detectării 
fraudelor; prin urmare, DG RTD pune în aplicare Strategia antifraudă 2020 cu părțile 
interesate pentru a detecta și a preveni dubla finanțare; ia act de faptul că, în cursul 
anului 2018, au fost depistate trei cazuri de presupuse activități frauduloase în legătură 
cu primirea de finanțare de la întreprinderea comună, acestea fiind comunicate Oficiului 
European de Luptă Antifraudă (OLAF); 
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Auditul intern

17. ia act de faptul că, în 2018, Serviciul de audit intern (IAS) a efectuat un audit privind 
coordonarea cu Centrul comun de asistență (CSC) pentru a evalua gradul de adecvare a 
concepției proceselor interne, de administrare și de gestionare a riscurilor ale 
întreprinderii comune; ia act cu satisfacție de faptul că IAS a identificat ca un punct 
pozitiv rolul activ al întreprinderii comune în schimbul de informații cu CSC; în plus, 
auditorii au luat notă de abordările comune adoptate de administratori pentru a-și 
exprima necesitățile pe teme importante precum confidențialitatea; în plus, IAS a primit 
mai multe recomandări de a adapta în continuare sistemele informatice ale Comisiei 
pentru a elimina constrângerile rămase în ce privește transferul de date; invită 
întreprinderea comună să finalizeze elaborarea de criterii și proceduri pentru gestionarea 
datelor confidențiale ale beneficiarilor Întreprinderii comune; 

Alte observații

18. ia act de extinderea contactelor bilaterale ale întreprinderii comune cu o serie de state 
membre și regiuni, pe baza cartografierii priorităților strategiilor de cercetare și inovare 
pentru specializarea inteligentă (RIS3) realizată de aceasta, care relevă că peste 60 de 
regiuni au semnalat că aeronautica sau domenii conexe pentru domeniul de aplicare al 
întreprinderii comune figurează printre prioritățile lor de C&I; în plus, ia act cu 
satisfacție de faptul că un alt memorandum de înțelegere (MoU) a fost semnat în 2018 
cu o regiune din Germania, care a dus numărul de memorandumuri de înțelegere în 
vigoare până la 31 decembrie 2018 la 17; observă că acesta ar putea fi urmat de 
semnarea, în 2019, a altor câteva acorduri de cooperare. 


