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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο οι υποκείμενες 
στους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 («η επιχείρηση») πράξεις για 
το οικονομικό έτος 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

2. επισημαίνει ότι η επιχείρηση αποτελεί σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ 
της Ένωσης και της αεροναυτικής βιομηχανίας, με στόχο να αναπτυχθούν ρηξικέλευθες 
τεχνολογίες, ώστε να αυξηθούν σημαντικά οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των 
αεροσκαφών και των αερομεταφορών· επισημαίνει ότι η επιχείρηση δρομολογήθηκε ως 
«Κοινή Επιχείρηση Clean Sky» το 2007, υπαγόμενη στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης («ΠΠ7»), και εξελίχθηκε σε «Κοινή Επιχείρηση 
Clean Sky 2» το 2014, υπαγόμενη στο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία «Ορίζων 2020»·

3 επισημαίνει ότι τα προγράμματα της επιχείρησης χρηματοδοτούνται από κοινού στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» (για την περίοδο 2014-2020) μέσω 
ενωσιακών επιδοτήσεων ύψους έως 1 755 εκατ. EUR και μέσω εισφορών σε είδος 
αξίας τουλάχιστον 2 193,75 εκατ. EUR που καταβάλλουν τα μέλη από τον ιδιωτικό 
τομέα· επισημαίνει ότι η Ένωση και τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα επωμίζονται 
εξίσου τις διοικητικές δαπάνες, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 78 εκατ. EUR κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αυτής·

4. επισημαίνει ότι έως το 40 % της χρηματοδότησης της επιχείρησης διατίθεται στους 16 
επικεφαλής και στις συνδεδεμένες εταιρείες τους, δηλαδή σε βιομηχανικούς εταίρους 
που έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν πλήρως το πρόγραμμα Clean Sky 2 καθ’ όλη τη 
διάρκειά του· επισημαίνει ότι το 30 % της χρηματοδότησης της επιχείρησης χορηγείται 
μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και προσκλήσεων υποβολής προσφορών που 
απευθύνονται στους κύριους συνεργάτες του (οι οποίοι επιλέγονται με γνώμονα 
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις όσον αφορά το πρόγραμμα)· επίσης σημειώνει ότι το 
εναπομένον 30 % της χρηματοδότησης χορηγείται μέσω προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων και προσκλήσεων υποβολής προσφορών που απευθύνονται σε άλλους 
εταίρους (οι οποίοι συμμετέχουν σε ειδικά θέματα και έργα στο πλαίσιο μιας σαφώς 
καθορισμένης, περιορισμένης δέσμευσης)· 

5. επισημαίνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της επιχείρησης για το έτος 2018 ανήλθε σε 
367,6 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 340,3 εκατ. EUR σε 
πιστώσεις πληρωμών· επισημαίνει ότι το 98,7 % των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων και το 98,6 % των πιστώσεων πληρωμών αποτελούνται από επιδοτήσεις 
της Επιτροπής και μεταφορές από προηγούμενα έτη· 

6. επισημαίνει ότι η επιχείρηση πέτυχε ποσοστό εκτέλεσης 99,97 % για τις πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων και 98,21 % για τις πιστώσεις πληρωμών· επισημαίνει ότι το 
ποσοστό εκτέλεσης για τις πιστώσεις πληρωμών όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες 
μειώθηκε σε 79,23 % (από 93,13 % το 2017)· 
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7. επισημαίνει ότι, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των προσωρινών λογαριασμών για 
το 2018 (τέλη Φεβρουαρίου του 2019), τα μέλη της επιχείρησης από τον ιδιωτικό τομέα 
είχαν κοινοποιήσει εισφορές σε είδος για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες (IKOP) 
σωρευτικής αξίας 399 εκατ. EUR και ότι η επιχείρηση είχε επικυρώσει πιστοποιημένες 
εισφορές ύψους 279,9 εκατ. EUR· επισημαίνει, ομοίως, ότι τα μέλη από τον ιδιωτικό 
τομέα είχαν κοινοποιήσει εισφορές σε είδος για συμπληρωματικές δραστηριότητες 
(IKAA) σωρευτικής αξίας 827,9 εκατ. EUR, εκ των οποίων τα 620 εκατ. EUR 
επικυρώθηκαν από την επιχείρηση· 

8. επισημαίνει ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 16 επικεφαλής και 193 κύριοι 
συνεργάτες (συμπεριλαμβανομένων 50 ΜΜΕ) και ότι δρομολογήθηκαν εννέα 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (ώστε να διατεθούν τα εναπομείναντα κονδύλια σε 
άλλους εταίρους)· επισημαίνει ότι αξιολογήθηκαν οκτώ από τις προσκλήσεις αυτές, με 
αποτέλεσμα να επιλεγούν 560 εταίροι (μεταξύ άλλων, 31 % των ΜΜΕ που αναλογούν 
στο 25 % της χρηματοδότησης) από 27 χώρες· 

9. επισημαίνει ότι η επιχείρηση σχεδιάζει να αναθεωρήσει τους δημοσιονομικούς της 
κανόνες, προκειμένου να τους ευθυγραμμίσει με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1· 

10. επισημαίνει ότι οι κατασταλτικοί έλεγχοι των έργων της επιχείρησης που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΠ7 κατά την περίοδο 2011-2018 αποκάλυψαν 
σωρευμένο υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος (κατόπιν διορθωτικών μέτρων) ύψους 
1,21 %, πολύ χαμηλότερο από τον στόχο του 2 %· επισημαίνει ότι οι κατασταλτικοί 
έλεγχοι των έργων της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» αποκάλυψαν σωρευμένο υπολειπόμενο ποσοστό 
σφάλματος ύψους 1,11 % για το δείγμα που εξετάστηκε μεταξύ του 2016 και του 2018·

11. επισημαίνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εξέδωσε μια πολύ σημαντική 
σύσταση προς την επιχείρηση για την κατάρτιση ενοποιημένου μητρώου κινδύνων, το 
οποίο θα πρέπει να καλύπτει κινδύνους που επηρεάζουν το πρόγραμμα και την 
επιχείρηση ως αυτόνομη οντότητα· επισημαίνει τη δήλωση του εσωτερικού ελεγκτή 
περί έλλειψης αντικειμενικότητας από την πλευρά της διοίκησης της επιχείρησης λόγω 
της επανειλημμένης παρεμβολής της σε διοικητικά καθήκοντα και λόγω των 
διαδικασιών διαχείρισης της ποιότητας· 

12. επισημαίνει με ανησυχία ότι ο εσωτερικός ελεγκτής εντόπισε διάφορους τομείς 
κινδύνου, όπου απαιτείται η ανάληψη δράσης από τη διοίκηση της επιχείρησης· 
αναμένει ότι η διοίκηση της επιχείρησης θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον 
μετριασμό των εν λόγω κινδύνων· 

13. επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του 2018 εντοπίστηκαν και κοινοποιήθηκαν στην 

1 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 
2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και 
της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 
193 της 30.7.2018, σ. 1).
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OLAF τρεις περιπτώσεις εικαζόμενων δραστηριοτήτων απάτης σε σύνδεση με 
δικαιούχους που έλαβαν χρηματοδότηση από την επιχείρηση· καλεί την επιχείρηση να 
λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης στο μέλλον·  

14. προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της 
επιχείρησης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2018.


