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Poprawka 1
Barbara Thaler

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że należy dostosować 
cele wspólnego przedsięwzięcia w ramach 
stopniowej dekarbonizacji, oraz apeluje, 
by wszelkie konieczne dostosowania 
automatycznie pociągały za sobą 
zapewnienie niezbędnych zasobów 
finansowych i kadrowych;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla bardzo dobre rezultaty i 
zasadniczą rolę, jaką w Europie odgrywa 
wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” w 
zapewnianiu przyspieszenia netto w 
zielonych technologiach w celu 
ograniczenia emisji CO2, emisji gazów i 
hałasu wytwarzanego przez statki 
powietrzne; podkreśla strategiczne 
znaczenie, jakie to wspólne 
przedsięwzięcie powinno odgrywać w 
ramach przyszłego programu „Horyzont 
Europa” na rzecz wniesienia wkładu w 
nowe cele w zakresie neutralności 
klimatycznej do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 3
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Barbara Thaler

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wspólne przedsięwzięcie istotnie 
przyczynia się do poprawy efektywności w 
sektorze lotnictwa; podkreśla, że 
planowane ograniczenia emisji CO2 w 
drodze postępu technologicznego stanowią 
wzór do naśladowania;

Or. de

Poprawka 4
Barbara Thaler

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że globalne stosowanie 
technologii opracowanych i promowanych 
przez wspólne przedsięwzięcie pozwoliłoby 
na zaoszczędzenie całkowitej emisji CO2 
Niderlandów;

Or. de

Poprawka 5
Barbara Thaler

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla, że technologie 
opracowane w ramach przedsięwzięcia 
„Czyste niebo I” zmniejszyły emisje CO2 w 
przeliczeniu na pasażera o 19 % w 
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przypadku samolotów długodystansowych 
oraz o 40 % w przypadku samolotów o 
średnim zasięgu; wzywa do zapewnienia 
wspólnemu przedsięwzięciu wszelkich 
niezbędnych zasobów kadrowych i 
finansowych, tak aby można było w 
dalszym ciągu stosować to skuteczne 
podejście;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca uwagę, że przy wdrażaniu 
programu „Horyzont 2020” przez wspólne 
przedsięwzięcie wkłady członków były 
niższe od ustalonych celów oraz że w 2018 
r. - piątym roku okresu programowania - 
zrealizowano jedynie 52 % działań w 
ramach programu „Horyzont 2020”, jeżeli 
uwzględnić związane z nimi dodatkowe 
działania wspólnego przedsięwzięcia, z 
wyłączeniem których wskaźnik realizacji 
wyniósł jedynie 42 %;1 a

_________________
1 a Sprawozdanie roczne Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego za rok 2018 
na temat wspólnych przedsiębiorstw UE, 
ETO.

Or. it

Poprawka 7
Clare Daly, Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 11
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Projekt opinii Poprawka

11. zauważa, że Służba Audytu 
Wewnętrznego wydała bardzo ważne 
zalecenie skierowane do przedsięwzięcia i 
dotyczące opracowania skonsolidowanego 
rejestru ryzyka, który powinien obejmować 
zagrożenia dla programu oraz dla 
przedsięwzięcia jako samodzielnego 
podmiotu; zauważa, że audytor 
wewnętrzny sygnalizował kierownictwu 
przedsięwzięcia brak obiektywizmu ze 
względu na powtarzające się ingerowanie 
w zadania z zakresu zarządzania oraz w 
związku z procesami w zakresie 
zarządzania jakością;

11. zauważa, że Służba Audytu 
Wewnętrznego wydała bardzo ważne 
zalecenie skierowane do przedsięwzięcia i 
dotyczące opracowania skonsolidowanego 
rejestru ryzyka, który powinien obejmować 
zagrożenia dla programu oraz dla 
przedsięwzięcia jako samodzielnego 
podmiotu; zauważa, że audytor 
wewnętrzny sygnalizował kierownictwu 
przedsięwzięcia brak obiektywizmu ze 
względu na powtarzające się ingerowanie 
w zadania z zakresu zarządzania oraz w 
związku z procesami w zakresie 
zarządzania jakością; wzywa 
przedsięwzięcie do natychmiastowego 
rozwiązania tej kwestii i pełnego 
wdrożenia zalecenia audytora 
wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 8
Clare Daly, Leila Chaibi

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. zwraca uwagę, że w 2018 r. 
wykryto trzy przypadki rzekomych 
oszustw dotyczących beneficjentów 
otrzymujących środki finansowe od 
przedsięwzięcia oraz poinformowano o 
tym OLAF; apeluje do przedsięwzięcia o 
podjęcie wszelkich niezbędnych środków 
w celu zapobieżenia oszustwom w 
przyszłości;

13. jest zbulwersowany, że w 2018 r. 
wykryto trzy przypadki rzekomych 
oszustw dotyczących beneficjentów 
otrzymujących środki finansowe od 
przedsięwzięcia oraz poinformowano o 
tym OLAF; apeluje do przedsięwzięcia o 
opracowanie jasnej strategii zapobiegania 
oszustwom;

Or. en


