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Amendement 1
Barbara Thaler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat de doelstellingen van 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
moeten worden aangepast aan de 
geleidelijke decarbonisatie en dringt erop 
aan dat voor eventuele aanpassingen 
automatisch de nodige financiële en 
personele middelen ter beschikking 
worden gesteld;

Or. de

Amendement 2
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Bill Newton Dunn, Ondřej Kovařík

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky zeer goede resultaten heeft bereikt en 
een essentiële rol speelt bij het 
bespoedigen van groene technologieën in 
Europa die erop gericht zijn de uitstoot 
van CO2 en andere gassen en de 
geluidshinder van vliegtuigen te 
beperken; onderstreept het strategische 
belang van de Gemeenschappelijke 
Onderneming voor het toekomstige 
Horizon Europa-programma, wanneer 
het erom gaat bij te dragen tot de nieuwe 
doelstellingen inzake klimaatneutraliteit 
voor 2050;

Or. en
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Amendement 3
Barbara Thaler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ingenomen met de belangrijke 
bijdrage die de Gemeenschappelijke 
Onderneming levert om de efficiëntie in 
de luchtvaart te verbeteren; wijst erop dat 
de geplande beperking van de CO2-
emissies dankzij technologische 
vooruitgang, exemplarisch is;

Or. de

Amendement 4
Barbara Thaler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst erop dat het equivalent van 
de totale CO2-uitstoot van Nederland kan 
worden bespaard indien de technologieën 
die door de Gemeenschappelijke 
Onderneming zijn ontwikkeld en 
bevorderd, wereldwijd worden toegepast;

Or. de

Amendement 5
Barbara Thaler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. wijst erop dat dankzij de 
Clean Sky I-technologieën de CO2-
uitstoot per passagier op 
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langeafstandsvliegtuigen met 19 % en op 
middellangeafstandsvliegtuigen met 40 % 
is verminderd; dringt erop aan dat de 
Gemeenschappelijke Onderneming alle 
nodige personele en financiële middelen 
krijgt om deze succesvolle aanpak voort te 
zetten;

Or. de

Amendement 6
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Paolo Borchia, Lucia Vuolo

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat de bijdragen van de 
lidstaten voor de tenuitvoerlegging van 
het Horizon 2020-programma door de 
Gemeenschappelijke Onderneming onder 
het vastgestelde streefcijfer lagen en dat 
in 2018, het vijfde jaar van de 
programmeringsperiode, slechts 52 % van 
de activiteiten van Horizon 2020 en de 
daarmee samenhangende bijkomende 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen werden uitgevoerd, een 
cijfer dat tot 42 %1 bis daalt wanneer de 
bijkomende activiteiten niet in 
aanmerking worden genomen;
_________________
1 bis Jaarverslag 2018 van de Europese 
Rekenkamer over de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen van de EU, ECA

Or. it

Amendement 7
Clare Daly, Leila Chaibi

Ontwerpadvies
Paragraaf 11
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Ontwerpadvies Amendement

11. merkt op dat de dienst Interne 
Audit de Onderneming een uiterst 
belangrijke aanbeveling heeft gedaan met 
betrekking tot het opstellen van een 
geconsolideerd register van risico’s, waarin 
risico’s vermeld worden die van invloed 
zijn op het programma en op de 
Onderneming als zelfstandige entiteit; 
merkt op dat de dienst Interne Audit een 
gebrek aan objectiviteit heeft gesignaleerd 
bij de directie van de Onderneming 
vanwege herhaaldelijke inmenging in 
managementtaken en 
kwaliteitsbeheersprocessen;

11. merkt op dat de dienst Interne 
Audit de Onderneming een uiterst 
belangrijke aanbeveling heeft gedaan met 
betrekking tot het opstellen van een 
geconsolideerd register van risico’s, waarin 
risico’s vermeld worden die van invloed 
zijn op het programma en op de 
Onderneming als zelfstandige entiteit; 
merkt op dat de dienst Interne Audit een 
gebrek aan objectiviteit heeft gesignaleerd 
bij de directie van de Onderneming 
vanwege herhaaldelijke inmenging in 
managementtaken en 
kwaliteitsbeheersprocessen; dringt er bij 
de Onderneming op aan dit probleem 
onverwijld op te lossen en de 
aanbevelingen van de dienst Interne Audit 
volledig uit te voeren;

Or. en

Amendement 8
Clare Daly, Leila Chaibi

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. merkt op dat in het jaar 2018 drie 
gevallen van vermeend frauduleuze 
activiteiten zijn ontdekt in verband met 
begunstigden die middelen van de 
Onderneming hebben ontvangen, waarna 
deze gevallen aan OLAF zijn gemeld; 
verzoekt de Onderneming alle 
noodzakelijke maatregelen te nemen om 
gevallen van fraude in de toekomst te 
voorkomen;

13. is geschokt dat in het jaar 2018 drie 
gevallen van vermeend frauduleuze 
activiteiten zijn ontdekt in verband met 
begunstigden die middelen van de 
Onderneming hebben ontvangen, waarna 
deze gevallen aan OLAF zijn gemeld; 
verzoekt de Onderneming een duidelijke 
strategie te ontwikkelen om gevallen van 
fraude in de toekomst te voorkomen;

Or. en


