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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Audito Rūmų išvadą, kad bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 
(toliau – Bendroji įmonė) 2018 finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimos 
operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

2. pažymi, kad Bendroji įmonė yra viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė tarp Sąjungos 
ir aeronautikos pramonės subjektų, kuria siekiama kurti proveržio technologijas norint iš 
esmės pagerinti orlaivių ir oro transporto aplinkosauginį veiksmingumą; pažymi, kad ši 
Bendroji įmonė buvo įsteigta 2007 m. kaip bendroji įmonė „Švarus dangus“, 
įgyvendinant Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (toliau – BP 7), ir ši įmonė 2014 m., 
įgyvendinant bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, tapo 
bendrąja įmone „Švarus dangus 2“;

3 pažymi, kad Bendrosios įmonės programos (2014–2020 m.) finansuojamos pagal 
programą „Horizontas 2020“, skiriant iki 1 755 mln. EUR Sąjungos subsidijų, ir bent 
2 193,75 mln. EUR dydžio privačiųjų narių nepiniginiais įnašais; pažymi, kad Sąjunga ir 
privatieji nariai po lygiai apmoka administracines išlaidas, kurios tuo laikotarpiu nesiekia 
78 mln. EUR;

4. pažymi, kad iki 40 proc. Bendrosios įmonės finansavimui skiriamų lėšų paskirstoma jos 
šešiolikai vadovaujančių subjektų ir jų filialų, t. y. pramonės subjektams, kurie yra 
įsipareigoję per programos vykdymo laikotarpį įgyvendinti visą bendrosios įmonės 
„Švarus dangus 2“ programą; pažymi, kad 30 proc. Bendrosios įmonės finansavimui 
skiriamų lėšų paskirstoma rengiant kvietimus teikti pasiūlymus, kurie yra skirti 
pagrindiniams partneriams (jie atrenkami pagal ilgalaikius įsipareigojimus programai); 
taip pat pažymi, kad kiti 30 proc. finansavimui skiriamų lėšų paskirstoma rengiant 
kvietimus teikti pasiūlymus, kurie yra skirti kitiems partneriams (jie dalyvauja 
specialiuosiuose darbuose ir projektuose pagal tiksliai apibrėžtus ribotus 
įsipareigojimus);

5. pažymi, kad 2018 m. Bendrosios įmonės galutinis biudžetas buvo 367,6 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų ir 340,3 mln. EUR mokėjimų asignavimų; pažymi, kad 
98,7 proc. įsipareigojimų asignavimų ir 98,6 proc. mokėjimų asignavimų sudaro 
Komisijos subsidijos ir asignavimų perkėlimas į kitą laikotarpį iš ankstesnių metų;

6. pažymi, kad Bendrosios įmonės panaudojimo lygis įsipareigojimų asignavimų atveju 
siekė 99,97 proc. ir mokėjimų asignavimų atveju – 98,21 proc.; pažymi, kad sumažėjo 
(administracinių išlaidų atveju) mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis iki 79,23 proc. 
(nuo 93,13 proc. 2017 m.);

7. pažymi, kad nuo galutinių 2018 m. finansinių ataskaitų pateikimo datos (2019 m. vasario 
mėn. pabaiga) privatieji Bendrosios įmonės nariai pranešė apie bendrą 399 mln. EUR 
sumą nepiniginiais įnašais, kurie skiriami pagrindinei veiklai (IKOP), ir kad Bendroji 
įmonė patvirtino 279,9 mln. EUR dydžio įnašų; taip pat pažymi, kad privatieji nariai 
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pranešė apie bendrą 827,9 mln. EUR sumą nepiniginiais įnašais, kurie skiriami 
papildomai veiklai (IKAA), iš kurių Bendroji įmonė patvirtino 620 mln. EUR;

8. pažymi, kad Bendrojoje įmonėje šiuo metu yra 16 vadovaujančiųjų subjektų, 
193 pagrindiniai partneriai (įskaitant 50 MVĮ) ir kad pradėtos devynios kvietimų teikti 
pasiūlymus procedūros (siekiant kitiems partneriams paskirstyti likusias lėšas); pažymi, 
kad įvertinti aštuoni iš šių kvietimų ir dėl to buvo atrinkta 560 partnerių (be kita ko, 
31 proc. sudaro MVĮ, kurioms skiriama 25 proc. finansavimo) iš 27 šalių;

9. pažymi, kad Bendroji įmonė šiuo metu planuoja peržiūrėti savo finansines taisykles, kad 
būtų galima jas suderinti su naujomis finansinėmis taisyklėmis, taikomomis bendrajam 
Sąjungos biudžetui, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, 
Euratomas) 2018/10461;

10. pažymi, kad Bendrosios įmonės projektų, 2011–2018 m. laikotarpiu įgyvendintų pagal 
BP 7, ex post auditai parodė, jog likutinis klaidų lygis (pritaikius taisomąsias priemones) 
siekia 1,21 proc., o tai yra mažiau nei 2 proc. tikslas; pažymi, kad Bendrosios įmonės 
projektų, įgyvendintų pagal programą „Horizontas 2020“, ex post auditai parodė, jog 
likutinis klaidų lygis, tikrinant 2016–2018 m. laikotarpiu vykdytus projektus, siekia 
1,11 proc.;

11. pažymi, kad Vidaus audito tarnyba pateikė labai svarbią rekomendaciją Bendrajai įmonei 
parengti konsoliduotąjį rizikos registrą, kuriame turėtų būti saugoma informacija apie 
riziką, kuri daro poveikį programai ir Bendrajai įmonei kaip savarankiškam subjektui; 
pažymi, kad vidaus audito pareigūnas Bendrosios įmonės vadovams nurodė, jog dėl jų 
nuolatinio kišimosi į valdymo užduotis ir valdymo procesų kokybės trūksta objektyvumo;

12. susirūpinęs pažymi, kad vidaus audito pareigūnas nustatė keletą rizikingų sričių, kuriose 
Bendrosios įmonės vadovybė turėtų imtis veiksmų; tikisi, kad Bendrosios įmonės 
vadovybė imsis visų reikalingų priemonių šiai rizikai sumažinti;

13. pažymi, kad 2018 m. nustatyti trys tariamos apgaulingos veiklos atvejai, susiję su 
paramos gavėjais, kurie gauna lėšų iš Bendrosios įmonės, ir apie šiuos atvejus pranešta 
OLAF; ragina Bendrąją įmonę imtis visų reikiamų priemonių, kad ateityje būtų užkirstas 
kelias tokiems atvejams;

14. siūlo Parlamentui patvirtinti Bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios 
įmonės 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

1 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, 
(ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).


