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SUGESTÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Controlo Orçamental, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a conclusão do Tribunal de Contas de que as operações subjacentes 
às contas da Empresa Comum Clean Sky 2 (a seguir designada por «Empresa Comum») 
relativas ao exercício de 2018 são legais e regulares em todos os aspetos materialmente 
relevantes;

2. Salienta que os objetivos da Empresa Comum devem ser adaptados no contexto da 
descarbonização progressiva e insta a que todos os ajustamentos sejam automaticamente 
acompanhados dos recursos financeiros e humanos necessários;

3. Observa que a Empresa Comum é uma parceria público-privada entre a União e a 
indústria aeronáutica, cujo objetivo é desenvolver tecnologias de ponta que aumentem 
significativamente o desempenho ambiental dos aviões e do transporte aéreo; assinala que 
foi criada como «Empresa Comum Clean Sky» em 2007, no âmbito do Sétimo Programa-
Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico («7.º PQ»), e passou a ser a 
«Empresa Comum Clean Sky 2» em 2014, no âmbito do Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação Horizonte 2020;

4. Assinala que os programas da Empresa Comum são financiados conjuntamente ao abrigo 
do Horizonte 2020 (para o período de 2014-2020), através de subvenções da União até 
1 755 milhões de euros e contribuições em espécie de membros privados de, pelo menos, 
2 193,5 milhões de euros; constata que a União e os membros privados partilham 
equitativamente os custos administrativos que não devem exceder 78 milhões de euros 
durante esse período;

5. Congratula-se com o facto de a Empresa Comum contribuir de forma significativa para a 
melhoria da eficiência do setor da aviação; salienta os bons resultados e o papel essencial 
desempenhado pela Empresa Comum na Europa, a fim de garantir uma aceleração líquida 
em tecnologias verdes, com vista a reduzir o CO2, as emissões de gases e os níveis de 
ruído produzidos pelas aeronaves; salienta a importância estratégica que esta Empresa 
Comum deve desempenhar no âmbito do futuro programa Horizonte Europa no sentido 
de contribuir para os novos objetivos de «neutralidade climática» para 2050 e para as 
reduções de CO2 previstas graças ao progresso tecnológico; 

6. Sublinha que a aplicação a nível mundial das tecnologias criadas e impulsionadas pela 
Empresa Comum permitiria poupar a totalidade das emissões de CO2 dos Países Baixos;

7. Sublinha que as tecnologias Clean Sky 1 permitiram uma redução das emissões de CO2 
por passageiro em 19% nos voos de longo curso e em 40% nos voos de médio curso; 
solicita que a Empresa Comum seja dotada de todos os recursos humanos e financeiros 
necessários para prosseguir esta abordagem bem sucedida;

8. Observa que até 40 % do financiamento da Empresa Comum são atribuídos aos seus 16 
líderes e às respetivas filiais, ou seja, aos industriais empenhados em executar 
integralmente o programa Clean Sky 2 ao longo de toda a sua duração; assinala que 30 % 
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do financiamento da Empresa Comum serão atribuídos através de convites à apresentação 
de propostas e de concursos públicos aos seus parceiros principais (selecionados para 
compromissos a longo prazo relativos ao programa); assinala ainda que os restantes 30 % 
do financiamento serão atribuídos através de convites à apresentação de propostas e de 
concursos a outros parceiros (participantes em temas e projetos específicos no contexto 
de um compromisso bem definido e limitado); 

9. Regista que o orçamento definitivo da Empresa Comum disponível em 2018 se elevou a 
367,6 milhões de euros em dotações de autorização e a 340,3 milhões de euros em 
dotações de pagamento; assinala que 98,7 % das dotações de autorização e 98,6 % das 
dotações de pagamento são subvenções da Comissão e dotações transitadas de anos 
anteriores; 

10. Observa que a Empresa Comum atingiu uma taxa de execução de 99,97 % para as 
dotações de autorização e de 98,21 % para as dotações de pagamento; regista a 
diminuição da taxa de execução das dotações de pagamento para despesas administrativas 
para 79,23 % (de 93,13 % em 2017); 

11. Assinala que, à data do encerramento das contas provisórias de 2018 (no final de fevereiro 
de 2019), os membros privados da Empresa Comum comunicaram um montante 
acumulado de 399 milhões de euros sob a forma de contribuições em espécie para 
atividades operacionais (IKOP) e que a Empresa Comum validou contribuições 
certificadas no valor de 279,9 milhões de euros; assinala igualmente que os membros 
privados comunicaram um montante cumulativo de 827,9 milhões de euros em 
contribuições em espécie para atividades adicionais (IKAA), dos quais 620 milhões de 
euros foram validados pela Empresa Comum; 

12. Assinala que a Empresa Comum conta atualmente com 16 líderes, 193 parceiros 
principais (incluindo 50 PME) e que foram lançados nove convites à apresentação de 
propostas (para atribuição dos fundos remanescentes a outros parceiros); constata que 
oito destes convites foram avaliados, conduzindo à seleção de 560 parceiros (incluindo 
31 % de PME que representam 25 % do financiamento) de 27 países; 

13. Observa que a Empresa Comum tenciona rever as suas disposições financeiras, a fim de 
as alinhar pelas novas disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União, 
em conformidade com o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu 
e do Conselho1; 

14. Assinala que as auditorias ex post dos projetos da Empresa Comum, conduzidos no 
âmbito do 7.º PQ entre 2011 e 2018, revelam um erro residual acumulado (após medidas 
corretivas) de 1,21 %, que se situa bastante abaixo do objetivo de 2 %; assinala que as 
auditorias ex post dos projetos da Empresa Comum, conduzidos no âmbito do programa 
Horizonte 2020, revelam um erro residual acumulado de 1,11 % para a amostra 

1 Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de julho de 2018, 
relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União, que altera os Regulamentos 
(UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, UE n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, 
(UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) n.º 283/2014, e a Decisão n.º 541/2014/UE, e revoga o 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (JO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
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examinada entre 2016 e 2018;

15. Constata que o Serviço de Auditoria Interna emitiu uma recomendação muito importante 
à Empresa Comum para a elaboração de um registo consolidado dos riscos, que deverá 
abranger os riscos que afetam o programa e a Empresa Comum enquanto entidade 
autónoma; regista que o auditor interno (IAO) comunicou à gestão da Empresa Comum 
uma falta de objetividade devido ao seu envolvimento reiterado em tarefas de gestão e 
aos processos de gestão da qualidade; insta a Empresa a resolver imediatamente esta 
questão e a aplicar plenamente a recomendação do auditor interno;

16. Observa com preocupação que o IAO identificou várias áreas de risco, que requerem ação 
por parte da direção da Empresa Comum; espera que a direção da Empresa Comum tome 
todas as medidas necessárias para atenuar esses riscos;  

17. Assinala que, durante o ano de 2018, foram detetados três casos de alegadas atividades 
fraudulentas relacionadas com beneficiários que receberam fundos da Empresa Comum 
e que foram notificados ao OLAF; insta a Empresa Comum a tomar todas as medidas 
necessárias para evitar casos de fraude no futuro;   

18. Propõe que o Parlamento dê quitação ao diretor executivo da Empresa Comum pela 
execução do orçamento da Empresa Comum para o exercício de 2018.
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