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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de Gemeenschappelijke 
Onderneming Clean Sky 2
(COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2013)0505),

– gezien artikel 187 en artikel 188, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd 
(C7-0255/2013),

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2013),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 betreffende de vaststelling van 
Horizon 2020 - het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie (2014-2020)7

beoogt een groter effect op onderzoek en 
innovatie te bewerkstelligen door 

(4) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 betreffende de vaststelling van 
Horizon 2020 - het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie (2014-2020)7

beoogt een groter effect op onderzoek en 
innovatie te bewerkstelligen door 
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financiering uit hoofde van het 
kaderprogramma Horizon 2020 en uit de 
private sector te combineren door middel 
van publiek-private partnerschappen voor 
kerngebieden van onderzoek en innovatie 
die kunnen bijdragen aan de bredere 
concurrentiedoelstellingen van de Unie en 
het oplossen van maatschappelijke 
uitdagingen. Betrokkenheid van de Unie 
bij deze partnerschappen kan de vorm 
aannemen van financiële bijdragen aan 
gemeenschappelijke ondernemingen die op 
basis van artikel 187 van het Verdrag zijn 
opgericht bij Besluit nr. 1982/2006/EG.

financiering uit hoofde van het 
kaderprogramma Horizon 2020 en uit de 
private sector te combineren door middel 
van publiek-private partnerschappen voor 
kerngebieden van onderzoek en innovatie 
die kunnen bijdragen aan de bredere 
concurrentiedoelstellingen van de Unie, het 
aantrekken van particuliere investeringen
en het oplossen van maatschappelijke 
uitdagingen. Deze partnerschappen dienen 
gebaseerd te zijn op een 
langetermijnbetrokkenheid, waarbij 
sprake is van een evenwichtige bijdrage 
door alle partners, moeten worden 
afgerekend op het behalen van hun 
doelstellingen en moeten worden 
afgestemd op de strategische 
doelstellingen van de Unie inzake 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Het 
beheer en de werking van deze 
partnerschappen moeten open, 
transparant, effectief en efficiënt zijn, en 
moeten een brede reeks belanghebbenden 
die op hun specifieke gebieden actief zijn, 
de gelegenheid bieden deel te nemen. 
Betrokkenheid van de Unie bij deze 
partnerschappen kan de vorm aannemen 
van financiële bijdragen aan 
gemeenschappelijke ondernemingen die op 
basis van artikel 187 van het Verdrag zijn 
opgericht bij Besluit nr. 1982/2006/EG.

__________________ __________________
7 PB … [KP H2020]. 7 PB … [KP H2020].

Or. en

(Zie artikel 19 van de Horizon 2020-verordening.)

Motivering

Deze aanvulling benadrukt de belangrijke beginselen die tijdens de Horizon 2020-
onderhandelingen zijn overeengekomen met betrekking tot GTI's en wat deze zouden moeten 
opleveren.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Overeenkomstig Besluit (EU) nr. 
…/2013 van de Raad van … 2013 
betreffende de vaststelling van het 
specifieke programma voor de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 (2014-
2020)8 dienen bij Besluit nr. 1982/2006/EG 
opgerichte gemeenschappelijke 
ondernemingen te worden ondersteund 
onder de voorwaarden omschreven in 
Besluit (EU) nr. …/2013.

(5) Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
…/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad van … 2013 betreffende de 
vaststelling van het kaderprogramma 
Horizon 2020 en Besluit (EU) nr. …/2013 
van de Raad van … 2013 betreffende de 
vaststelling van het specifieke programma 
voor de tenuitvoerlegging van Horizon 
2020 (2014-2020)8 dienen bij Besluit nr. 
1982/2006/EG opgerichte 
gemeenschappelijke ondernemingen te 
worden ondersteund onder de voorwaarden 
omschreven in Verordening en Besluit 
(EU) nr. …/2013.

__________________ __________________
8 PB … [SP H2020]. 8 PB … [SP H2020].

Or. en

Motivering

Er dient niet alleen een verwijzing naar het specifieke programma, maar ook naar het 
kaderprogramma te worden opgenomen, hetgeen belangrijk is om de overeenstemming met 
artikel 19 van het kaderprogramma en de daarin vastgestelde beginselen te laten zien.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Gemeenschappelijke Onderneming 
Clean Sky, opgericht bij Verordening (EG) 
nr. 71/2008 van de Raad van 20 december 
2007 betreffende de oprichting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky9 verwezenlijkt haar doelstellingen van 
het stimuleren van nieuw onderzoek in het 
kader van een publiek-privaat partnerschap 

(6) De Gemeenschappelijke Onderneming 
Clean Sky, opgericht bij Verordening (EG) 
nr. 71/2008 van de Raad van 20 december 
2007 betreffende de oprichting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky9 verwezenlijkt haar doelstellingen van 
het stimuleren van nieuw onderzoek in het 
kader van een publiek-privaat partnerschap 
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dat langdurige samenwerking tussen 
belanghebbenden in de Europese luchtvaart 
mogelijk maakt. Kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) hebben zeer 
intensief deelgenomen aan Clean Sky; 
circa 40 % van de begroting voor oproepen 
tot het indienen van voorstellen werd aan 
hen toegekend. Uit de tussentijdse 
evaluatie10 van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Clean Sky is gebleken dat de 
gemeenschappelijke onderneming slaagt in 
het stimuleren van ontwikkelingen richting 
milieudoelstellingen. Voorts is Clean Sky 
erin geslaagd de intensieve en uitgebreide 
medewerking te verwerven van alle 
belangrijke sectoren in de Unie en een 
groot aantal kmo's. Dit heeft geleid tot 
nieuwe samenwerkingsverbanden en tot de 
deelname van nieuwe organisaties. Daarom 
moet de ondersteuning van het 
onderzoeksgebied van de onderneming 
worden voortgezet teneinde haar 
doelstellingen zoals omschreven in artikel 
2 van deze verordening te verwezenlijken.

dat langdurige samenwerking tussen 
belanghebbenden in de Europese luchtvaart 
mogelijk maakt. Kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) hebben zeer 
intensief deelgenomen aan Clean Sky; 
circa 40 % van de begroting voor oproepen 
tot het indienen van voorstellen werd aan 
hen toegekend. Uit de tussentijdse 
evaluatie10 van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Clean Sky is gebleken dat de 
gemeenschappelijke onderneming slaagt in 
het stimuleren van ontwikkelingen richting 
milieudoelstellingen. Dit heeft geleid tot 
nieuwe samenwerkingsverbanden en tot de 
deelname van nieuwe organisaties. Daarom 
moet de ondersteuning van het 
onderzoeksgebied van de onderneming 
worden voortgezet teneinde haar 
doelstellingen zoals omschreven in artikel 
2 van deze verordening te verwezenlijken.

__________________ __________________
9 PB L 30 van 4.2.2008, blz. 1-20. 9 PB L 30 van 4.2.2008, blz. 1-20.
10 SEC/2011/1072 definitief. 10 SEC/2011/1072 definitief.

Or. en

Motivering

Herhalingen in het ontwerp. Daarnaast is de deelname van meer belanghebbenden 
aangemerkt als een van de kwesties waarbij er nog veel werk aan de winkel is. De tekst mag 
deze taak niet weergegeven alsof deze reeds is volbracht.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Hun bijdragen zouden ook betrekking 
moeten hebben op door de private leden te 
ondernemen aanvullende activiteiten zoals 

(11) Hun bijdragen zouden ook betrekking 
moeten hebben op door de private leden te 
ondernemen aanvullende activiteiten zoals 
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omschreven in een aanvullende-
activiteitenplan; om een goed overzicht van 
de hefboomwerking te verkrijgen moeten 
die aanvullende activiteiten een bijdrage 
leveren aan het bredere gemeenschappelijk 
technologie-initiatief Clean Sky.

omschreven in een aanvullende-
activiteitenplan en gepresenteerd in een 
jaarverslag; om een goed overzicht van de 
hefboomwerking te verkrijgen moeten die 
aanvullende activiteiten een bijdrage 
leveren aan het bredere gemeenschappelijk 
technologie-initiatief Clean Sky.

Or. en

(Zie wijziging in artikel 4, lid 4.)

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Onverminderd de in artikel 11 
genoemde tussentijdse evaluatie en 
overeenkomstig artikel 26 van 
Verordening nr. …/2013 [het 
kaderprogramma Horizon 2020] moeten 
gezamenlijke technologie-initiatieven, als 
specifiek financieringsinstrument van 
Horizon 2020, worden onderworpen aan 
een diepgravende tussentijdse 
beoordeling, welke onder andere een 
analyse van de openheid, transparantie en 
efficiëntie ervan dient te omvatten.

Or. en

(Zie artikel 26 van de Horizon 2020-verordening.)

Motivering

Deze verwijzing is nodig om rekening te houden met het uiteindelijke resultaat van de 
Horizon 2020-onderhandelingen. Er wordt een ander belangrijk aspect in overwogen dat het 
Parlement in artikel 26 van de Horizon 2020-verordening heeft kunnen opnemen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Gemeenschappelijke Onderneming 
Clean Sky is opgericht voor een periode tot 
en met 31 december 2017. De 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky 2 moet voortgezette ondersteuning van 
het Clean Sky-onderzoeksprogramma 
bieden door het uitbreiden van het 
activiteitengebied op grond van een 
aangepast geheel van regels. De overgang 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
Clean Sky naar de Gemeenschappelijke 
Onderneming Clean Sky 2 moet worden 
afgestemd op en gesynchroniseerd met de 
overgang van het zevende 
kaderprogramma naar het kaderprogramma 
Horizon 2020, opdat de voor onderzoek 
beschikbare financiering optimaal wordt 
gebruikt. In het belang van juridische 
zekerheid en helderheid moet Verordening 
(EG) nr. 71/2008 van de Raad derhalve 
worden ingetrokken en moeten 
overgangsbepalingen worden vastgesteld.

(20) De Gemeenschappelijke Onderneming 
Clean Sky is opgericht voor een periode tot 
en met 31 december 2017. De 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky 2 moet voortgezette ondersteuning van 
het Clean Sky-onderzoeksprogramma 
bieden door de verdere activiteiten die in 
het Clean Sky-onderzoeksprogramma zijn 
opgenomen op grond van de regels van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky te verwezenlijken. De overgang van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky naar de Gemeenschappelijke 
Onderneming Clean Sky 2 moet worden 
afgestemd op en gesynchroniseerd met de 
overgang van het zevende 
kaderprogramma naar het kaderprogramma 
Horizon 2020, opdat de voor onderzoek 
beschikbare financiering optimaal wordt 
gebruikt. In het belang van juridische 
zekerheid en helderheid moet Verordening 
(EG) nr. 71/2008 van de Raad derhalve 
worden ingetrokken en moeten 
overgangsbepalingen worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat de GO Clean Sky 2 slechts het restant uitvoert van de 
activiteiten die oorspronkelijk tot 2017 waren voorzien op grond van het Clean Sky-
onderzoeksprogramma, en niets anders. Bij deze overgebleven activiteiten dienen de "oude" 
regels van Clean Sky te worden gevolgd, terwijl bij de activiteiten van Clean Sky 2 de 
"nieuwe" regels gevolgd dienen te worden. Hoewel dit al lastig genoeg is, mogen tussen 2014 
en 2017 de twee regelingen niet gewijzigd of belemmerd worden.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Met het oog op het algemene doel 
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van Horizon 2020 van meer 
vereenvoudiging en harmonisatie van het 
onderzoeks- en 
innovatiefinancieringslandschap op het 
niveau van de Unie, moet de duur van alle 
uit hoofde van Horizon 2020 
gefinancierde publiek-private 
partnerschappen worden afgestemd op de 
duur van het kaderprogramma, ter 
voorkoming van tegelijkertijd geldende 
verschillende regelingen en bijbehorende 
extra administratieve lasten voor de 
deelnemers en EU-organen in de 
toekomst.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 ter) roept, gezien het belang van 
fundamenteel onderzoek voor het 
voortbrengen van baanbrekende ideeën 
die toekomstige innovatie mogelijk 
maken, op tot het indienen van voorstellen 
voor O&O-samenwerkingsprojecten op 
het gebied van luchtvaartonderzoek in het 
kader van Horizon 2020, naast en parallel 
met de activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky 2, met name wat betreft onderzoek op 
niveau 1 tot en met 4 van technologische 
paraatheid.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de Horizon 2020-verordening moeten de O&O-activiteiten die onder GTI's 
vallen ook worden opgenomen in regelmatige oproepen voor het indienen van voorstellen in 
de Horizon 2020-werkprogramma's. In het geval van Clean Sky 2 beveelt de rapporteur aan 
tegelijkertijd met Clean Sky 2-activiteiten op lagere niveaus van technologische paraatheid 



PE522.765v01-00 12/30 PR\1007629NL.doc

NL

gezamenlijk onderzoek uit te voeren, teneinde een bredere betrokkenheid van universiteiten en 
kmo's in door de EU gefinancierd luchtvaartonderzoek te bewerkstelligen, het juiste 
evenwicht tussen lagere en hogere niveaus van technologische paraatheid te garanderen, een 
concurrerend onderzoeksklimaat tot stand te brengen en toekomstige innovatie te stimuleren.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 quater) gezien het belang van 
voortdurende innovatie voor het 
concurrentievermogen van de 
vervoersector van de Unie en het 
evenredig grote aantal gezamenlijke 
technologie-initiatieven op dit gebied, 
moeten de op grond van de 
maatschappelijke uitdagingen van 
Horizon 2020 voor de uitdaging van slim, 
groen en geïntegreerd vervoer 
gereserveerde kredieten worden 
onderworpen aan een diepgaande 
begrotingsherziening en mogelijk worden 
verhoogd overeenkomstig artikel 26 van 
de Horizon 2020-verordening.

Or. en

Motivering

Omdat er drie GTI's in het kader van de uitdaging voor de vervoersector gefinancierd moeten 
worden (SESAR, Clean Sky 2 en hoogstwaarschijnlijk Shift2Rail) lijkt de begroting voor deze 
uitdaging bijzonder te worden belast, hetgeen potentieel negatieve gevolgen heeft voor het 
gezamenlijk onderzoek op dit gebied. Derhalve beveelt de rapporteur voor de uitdaging voor 
de vervoersector ten zeerste een begrotingsherziening aan bij de tussentijdse evaluatie.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 quinquies) Terdege rekening houdend 
met de beoogde synergieën tussen 
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Horizon 2020 en de structuurfondsen, 
alsook relevante nationale en regionale 
O&O-financieringsprogramma's, moeten 
de regio's in de hele Unie worden 
aangemoedigd proactief bij te dragen aan 
de activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Clean Sky 2, bijv. door 
financiële steun te bieden aan relevante 
onderzoeksinfrastructuur, door 
voorstellen in te dienen of door de 
onderzoeksresultaten of 
netwerkactiviteiten van relevante actoren 
te benutten, met het oog op het stimuleren 
van de regionale invloed van de Clean Sky 
2-activiteiten en het vermogen ervan om 
op regionaal niveau banen en groei te 
creëren.

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement heeft met succes aangedrongen op een nieuw artikel in de 
kaderverordening Horizon 2020 waarin expliciet wordt bepaald dat er betere synergieën 
tussen Horizon 2020 en de structuurfondsen tot stand moeten worden gebracht. Tegen deze 
achtergrond mogen de GTI's geen uitzondering vormen. De regio's moeten worden 
aangemoedigd bij te dragen aan de activiteiten ervan, met name gezien de enorme 
mogelijkheden om regionale clusters te versterken.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van het gezamenlijk 
technologie-initiatief in de luchtvaart wordt 
een gemeenschappelijke onderneming in 
de zin van artikel 187 van het Verdrag 
(hierna de "Gemeenschappelijke 
Onderneming Clean Sky 2" genoemd) 
opgericht voor de periode van 1 januari
2014 tot en met 31 december 2024.

1. Voor de toepassing van het gezamenlijk 
technologie-initiatief in de luchtvaart wordt 
een gemeenschappelijke onderneming in 
de zin van artikel 187 van het Verdrag 
(hierna de "Gemeenschappelijke 
Onderneming Clean Sky 2" genoemd) 
opgericht voor de periode van 1 januari 
2014 tot en met 31 december 2020.

Or. en
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(Zie het amendement op overweging 20.)

Motivering

Door het tegelijkertijd naast elkaar bestaan van twee generaties GTI's die oproepen doen 
uitgaan (met andere leden, andere regels, afwijkende begrotingen) ontstaan administratieve 
kosten, wordt de complexiteit van de Europese onderzoeksfinanciering vergroot en wordt een 
vals beeld gegeven van de bedragen die jaarlijks daadwerkelijk worden uitgegeven. De 
looptijd van GTI's moet derhalve worden afgestemd op de looptijd van Horizon 2020 en 
toekomstige kaderprogramma's. Door het tijdsbestek van Clean Sky 2 te verkorten kan de GO 
bovendien rondkomen met een lagere begroting zonder de geplande activiteiten te hoeven 
herzien.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Reikwijdte van de activiteiten

1. Om de doelstellingen van artikel 2 te 
bereiken kan het Clean Sky 2-
onderzoeksprogramma onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten op niveau 2 tot 
en met 6 van technologische paraatheid 
financieren.
2. Indien het Clean Sky 2-
onderzoeksprogramma voorziet in 
innovatieactiviteiten op niveau 7 en 8 van 
technologische paraatheid, dan moet het 
financieringspercentage voor acties onder 
contract overeenkomstig [artikel 22] van 
de regels voor deelname worden 
verminderd.

Or. en

Motivering

Dit artikel beoogt de reikwijdte van de activiteiten van de Gemeenschappelijke Onderneming 
Clean Sky 2 te verduidelijken, met name wat betreft de relevante niveaus van technische 
paraatheid die haar onderzoeksprogramma dekt, aangezien er algemeen lijkt te worden 
aangenomen dat Clean Sky 2 dicht bij de markt opereert, wat normaal gesproken niet het 
geval is. De regels voor deelname aan Horizon 2020 vereisen bovendien dat er beter rekening 
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wordt gehouden met het concept van niveaus van technologische paraatheid bij de 
vaststelling van financieringsniveaus; dit is in dit artikel opgenomen met het oog op de bij 
acties onder contract gehanteerde financieringspercentages.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De maximale bijdrage van de Unie, met 
inbegrip van EVA-kredieten, aan de 
administratiekosten en de operationele 
kosten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Clean Sky 2 bedraagt 1,8
miljard EUR. De bijdrage wordt betaald uit 
de kredieten in de algemene begroting van 
de Unie gereserveerd voor het specifieke 
programma van Horizon 2020 voor de 
uitvoering van het kaderprogramma 
Horizon 2020 overeenkomstig artikel 58, 
lid 1, onder c, punt iv, artikel 60 en artikel 
61 van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012 voor organen als bedoeld in 
artikel 209 van die verordening.

1. De maximale bijdrage van de Unie, met 
inbegrip van EVA-kredieten, aan de 
administratiekosten en de operationele 
kosten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Clean Sky 2 bedraagt 1,575
miljard EUR. De bijdrage wordt betaald uit 
de kredieten in de algemene begroting van 
de Unie gereserveerd voor het specifieke 
programma van Horizon 2020 voor de 
uitvoering van het kaderprogramma 
Horizon 2020 overeenkomstig artikel 58, 
lid 1, onder c, punt iv, artikel 60 en artikel 
61 van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012 voor organen als bedoeld in 
artikel 209 van die verordening.

Or. en

Motivering

De rapporteur stelt voor de begroting van de GO Clean Sky 2 met 12,5 % te verlagen omwille 
van de algemene verlaging van de binnen het MFK aan Horizon 2020 toegewezen middelen, 
teneinde het gevoelige evenwicht tussen de financiering voor gezamenlijk onderzoek in de 
vervoersector enerzijds en de financiering voor het GTI anderzijds niet in gevaar te brengen. 
Dezelfde verlaging moet voor andere GTI's gelden. Tegelijkertijd stelt hij voor de looptijd van 
Clean Sky 2 met vier jaar in te korten, wat inhoudt dat er na 2020 een nieuwe begroting in het 
kader van het volgende MFK moet worden opgesteld.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de waardering van de in het tweede 4. Voor de waardering van de in het tweede 
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lid onder b) en in bepaling 15, lid 3, onder 
b) van de in bijlage I opgenomen statuten 
bedoelde kosten worden de kosten 
vastgesteld volgens de gebruikelijke 
kostenberekeningsmethoden van de 
betreffende entiteiten, overeenkomstig de 
boekhoudkundige normen die van 
toepassing zijn in het land waar de 
desbetreffende entiteit is gevestigd en 
overeenkomstig de van toepassing zijnde 
internationale 
boekhoudnormen/internationale normen 
voor financiële verslaglegging. De kosten 
worden gecertificeerd door een door de 
betreffende entiteit aangewezen 
onafhankelijke externe auditor. De 
waardering van de bijdragen wordt 
geverifieerd door de Gemeenschappelijke 
Onderneming Clean Sky 2. Wanneer niet 
alle onzekerheden zijn weggewerkt, kan 
deze waardering worden gecontroleerd 
door de Gemeenschappelijke Onderneming 
Clean Sky 2.

lid onder b) en in bepaling 15, lid 3, onder 
b) van de in bijlage I opgenomen statuten 
bedoelde kosten worden de kosten 
vastgesteld volgens de gebruikelijke 
kostenberekeningsmethoden van de 
betreffende entiteiten, overeenkomstig de 
boekhoudkundige normen die van 
toepassing zijn in het land waar de 
desbetreffende entiteit is gevestigd en 
overeenkomstig de van toepassing zijnde 
internationale 
boekhoudnormen/internationale normen 
voor financiële verslaglegging. De 
waardering van de bijdragen wordt 
geverifieerd door de Gemeenschappelijke 
Onderneming Clean Sky 2. Wanneer niet 
alle onzekerheden zijn weggewerkt, kan 
deze waardering worden gecontroleerd 
door de Gemeenschappelijke Onderneming 
Clean Sky 2. De betrokken instantie 
brengt jaarlijks verslag uit aan het 
publiek over haar aanvullende 
activiteiten.

Or. en

Motivering

Hoewel de door private leden uit te voeren aanvullende activiteiten zorgen voor een welkom 
groter hefboomeffect van de GTI, moeten deze niet aan audits worden onderworpen. 
Aanvullende activiteiten moeten worden gepland en dienovereenkomstig worden uitgevoerd, 
duidelijk gedefinieerd als bijdragen in natura, en er dient jaarlijks verslag over te worden 
uitgebracht. Uiteindelijk moet het bedrag van 866,25 miljoen EUR worden gehaald. Deze 
activiteiten worden echter niet medegefinancierd door de Unie en moeten derhalve worden 
uitgesloten van andere controles dan die via de GO.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 december 2017 verricht 
de Commissie een tussentijdse evaluatie 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
Clean Sky 2. De Commissie zendt de 

1. Uiterlijk op 31 december 2017 verricht 
de Commissie een tussentijdse evaluatie 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
Clean Sky 2. De Commissie zendt de 
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conclusies van de evaluatie en haar 
opmerkingen uiterlijk op 30 juni 2018 toe 
aan het Europees Parlement en aan de 
Raad.

conclusies van de evaluatie en haar 
opmerkingen uiterlijk op 30 juni 2018 toe 
aan het Europees Parlement en aan de 
Raad. De tussentijdse evaluatie van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky 2 maakt deel uit van en wordt 
gepresenteerd bij de tussentijdse evaluatie 
van Horizon 2020.

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft de veranderingen weer die zijn aangebracht in artikel 26 van de 
Horizon 2020-verordening, waarin duidelijk wordt vermeld dat de GTI's onderdeel zijn van 
en worden onderworpen aan de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De begroting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky 2 kan tijdens de tussentijdse evaluatie 
herzien worden.

Or. en

(Zie overweging 20 bis.)

Motivering

Afhankelijk van de uitkomst van de tussentijdse evaluatie en terdege rekening houdend met 
alle andere relevante factoren moet de mogelijkheid om de begroting van Clean Sky 2 te 
verhogen worden opgenomen in het basisbesluit inzake Clean Sky 2. In het algemeen moeten 
dergelijke verwijzingen naar de mogelijke herziening van de begroting van een GTI tijdens de 
tussentijdse evaluatie ook worden opgenomen in de basisbesluiten van de respectieve andere 
GO's.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verordening (EU) nr. … [Regels voor 
deelname aan en de verspreiding van 
resultaten van Horizon 2020] is van 
toepassing op de door de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky 2 gefinancierde acties. 
Overeenkomstig die verordening wordt de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky 2 aangemerkt als een 
financieringsorgaan en verleent zij 
financiële bijstand aan acties onder 
contract zoals vastgelegd in bepaling 2 van 
de in bijlage I opgenomen statuten.

Verordening (EU) nr. … [Regels voor 
deelname aan en de verspreiding van 
resultaten van Horizon 2020] en de 
besluiten van de Commissie die 
betrekking hebben op de 
tenuitvoerlegging hiervan zijn van 
toepassing op de door de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky 2 gefinancierde acties onder contract. 
Overeenkomstig die verordening wordt de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky 2 aangemerkt als een 
financieringsorgaan en verleent zij 
financiële bijstand aan acties onder 
contract zoals vastgelegd in bepaling 2 van 
de in bijlage I opgenomen statuten.

Or. en

Motivering

Dit amendement wil verduidelijken dat niet alleen de regels voor deelname van toepassing 
zijn, maar ook de daaraan verbonden uitvoeringshandelingen zoals de regels voor indienings-
, evaluatie-, selectie-, toewijzings- en herzieningsprocedures. Overeenkomstig artikel 1, lid 1, 
van de regels voor deelname gelden deze regels alleen voor acties onder contract.

Amendement 18

Het voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde rekening te houden met de 
specifieke operationele behoeften van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky 2 en overeenkomstig artikel 8, lid 3, 
van de regels voor deelname aan Horizon 
2020 kunnen de werkplannen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky 2 afwijken van de 
minimumvoorwaarden voor deelname aan 
acties onder contract van Horizon 2020 
door de deelname van ten minste één 
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juridische entiteit die in een lidstaat of een 
geassocieerd land gevestigd is, mogelijk te 
maken.

Or. en

Motivering

De rapporteur steunt ten zeerste het concept van één enkel geheel van regels – de regels voor 
deelname – voor alle uit hoofde van Horizon 2020 gefinancierde acties, inclusief de GTI's. 
Niettemin is de rapporteur van mening, rekening houdend met de specifieke aard van de 
sector luchtvaartonderzoek die sterk wordt gekenmerkt door zijn lineaire 
voorzieningsstructuren, dat een afwijking die voorziet in een bepaling voor één begunstigde 
gerechtvaardigd is. Derhalve hecht hij zijn goedkeuring aan het ontwerp van de gedelegeerde 
handeling aangaande deze kwestie. 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kernpartners van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky 2 en hun desbetreffende verbonden 
entiteiten worden aangewezen door middel 
van een openbare, niet-discriminerende en 
vergelijkende oproep en worden 
onderworpen aan een onafhankelijke 
evaluatie. Oproepen worden gedaan om te 
voorzien in belangrijke vaardigheden die 
nodig zijn om het programma te kunnen 
uitvoeren. Ze worden bekendgemaakt op 
de website van Clean Sky en via de groep 
vertegenwoordigers van de staten en 
andere kanalen meegedeeld met het oog op 
een zo uitgebreid mogelijke deelname.

2. De kernpartners van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky 2 en hun desbetreffende verbonden 
entiteiten worden aangewezen door middel 
van een openbare, niet-discriminerende en 
vergelijkende oproep en worden 
onderworpen aan een onafhankelijke 
evaluatie overeenkomstig artikel 37 van 
Verordening nr. …/2013 [regels voor 
deelname aan Horizon 2020]. Oproepen 
worden gedaan om te voorzien in 
belangrijke vaardigheden die nodig zijn om 
het programma te kunnen uitvoeren. Ze 
worden bekendgemaakt op de website van 
Clean Sky en via de groep 
vertegenwoordigers van de staten en 
andere kanalen meegedeeld met het oog op 
een zo uitgebreid mogelijke deelname.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt een preciezere definitie te geven van wat wordt bedoeld met een 
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onafhankelijke evaluatie, namelijk een evaluatie door onafhankelijke deskundigen die zijn 
aangewezen overeenkomstig de in artikel 37 van de regels voor deelname vastgelegde regels.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 7 – punt 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzitter van de groep 
vertegenwoordigers van de staten is 
gerechtigd om de vergaderingen van de 
raad van bestuur als waarnemer bij te 
wonen.

De voorzitter van de groep 
vertegenwoordigers van de staten is 
gerechtigd om de vergaderingen van de 
raad van bestuur bij te wonen en deel te 
nemen aan de beraadslagingen, maar 
heeft geen stemrecht.

Or. en

Motivering

De groep vertegenwoordigers van de staten en het wetenschappelijk comité zijn 
adviesorganen van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 overeenkomstig 
bepaling 5, lid 2, van de statuten. Om deze taak goed te kunnen vervullen moeten zij het recht 
krijgen om vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen en deel te nemen aan de 
beraadslagingen die daar plaatsvinden. Zij die adviseren, dienen het recht te hebben het 
woord te voeren.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 7 – punt 3 – paragraaf 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzitter van het wetenschappelijk 
comité is gerechtigd om de vergaderingen 
van de raad van bestuur bij te wonen en 
deel te nemen aan de beraadslagingen, 
maar heeft geen stemrecht.

Or. en

Motivering

De groep vertegenwoordigers van de staten en het wetenschappelijk comité zijn 
adviesorganen van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 overeenkomstig 
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bepaling 5, lid 2, van de statuten. Om deze taak goed te kunnen vervullen moeten zij het recht 
krijgen om vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen en deel te nemen aan de 
beraadslagingen die daar plaatsvinden. Zij die adviseren, dienen het recht te hebben het 
woord te voeren.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 8 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie waarborgt de 
voortdurende coördinatie tussen de 
activiteiten van Horizon 2020 en de 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Clean Sky 2 door 
regelmatig mogelijke complementariteiten 
en synergieën vast te stellen, inclusief 
gewenste overlappingen, en een formeel 
coördinatieproces in te voeren om de 
onderzoeksprioriteiten van het 
gezamenlijk onderzoek in het kader van 
het kaderprogramma en de activiteiten 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
Clean Sky 2 nauwkeurig af te stemmen. 

Or. en

Motivering

De onderzoeksactiviteiten uit hoofde van het kaderprogramma en de in de GTI's uitgevoerde 
activiteiten moeten dringend worden gecoördineerd, inclusief het beheer van gewenste 
overlappingen en noodzakelijke synergieën en complementariteiten. Deze taak kan uiteraard 
het beste worden vervuld door de Commissie, die door haar rol in de bestuursstructuur van 
de GTI's (50 % van de stemmen) daartoe over voldoende middelen zou moeten beschikken.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 8 – punt 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) de oproepen goedkeuren alsmede, 
indien van toepassing, de hiermee in 
verband staande regels voor indienings-, 

(m) de oproepen goedkeuren;
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selectie-, toewijzings- en 
beroepsprocedures;

Or. en

Motivering

 De regels voor indienings-, evaluatie-, selectie-, toewijzings- en herzieningsprocedures van 
Horizon 2020 dienen mutatis mutandis te worden toegepast. 

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 8 – punt 2 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) de lijst van voor financiering 
geselecteerde voorstellen en inschrijvingen 
goedkeuren;

(n) de lijst van voor financiering 
geselecteerde voorstellen en inschrijvingen 
goedkeuren op basis van de ranglijst die 
door een groep onafhankelijke 
deskundigen is opgesteld overeenkomstig 
artikel 37 van Verordening nr..../2013 
[regels voor deelname aan Horizon 2020];

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 10 – punt 4 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) de groep vertegenwoordigers van 
de staten en het wetenschappelijk comité 
regelmatig informeren over alle zaken die 
van belang zijn voor hun adviserende 
taak;

Or. en

Motivering

Om hun taak als adviesorgaan voor de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 te 
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kunnen vervullen, moeten de groep vertegenwoordigers van de staten en het wetenschappelijk 
comité adequate informatie ontvangen over alle relevante kwesties.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 10 – punt 4 – letter t bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t bis) tijdig vervolg geven aan alle 
aanbevelingen die voortvloeien uit de 
eindevaluatie van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Clean Sky, de tussentijdse 
evaluatie van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Clean Sky 2 en elke andere 
relevante beoordeling van Clean Sky 2-
activiteiten;

Or. en

Motivering

Dit was een aanbeveling die was opgenomen in de eerste tussentijdse evaluatie van Clean 
Sky. Om ervoor te zorgen dat de officieel voorziene evaluaties voldoende effect hebben en ter 
verbetering van het kwaliteitsbeheer van de GO moet de uitvoerend directeur 
verantwoordelijk zijn voor de opvolging van alle relevante aanbevelingen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 11 – punt 2 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) een vertegenwoordiger van elke 
leider van het ITD of IADP;

Or. en

Motivering

Indien een ITD of IADP door meerdere leiders wordt geleid, hebben zij allemaal 
vertegenwoordiging in de stuurgroep. 
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 12 – punt 1 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) in samenwerking met de afdeling 
communicatie van de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky 2 een jaarverslag opstellen over de 
voortgang van de onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten;

Or. en

Motivering

Het is aan te bevelen om regelmatig meer en eenvoudig toegankelijke informatie over de 
voortgang en prestaties van het GTI te verspreiden teneinde de zichtbaarheid van het GTI te 
vergroten en bij het bredere publiek bewustzijn te creëren aangaande de prestaties ervan.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 13 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het wetenschappelijk comité komt ten 
minste eenmaal per jaar bijeen. De 
vergaderingen worden bijeengeroepen door 
de voorzitter.

5. Het wetenschappelijk comité komt ten 
minste tweemaal per jaar bijeen. De 
vergaderingen worden bijeengeroepen door 
de voorzitter.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 14 – punt 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De groep met vertegenwoordigers van 
de staten komt ten minste eenmaal per jaar 
bijeen. De vergaderingen worden 

2. De groep met vertegenwoordigers van 
de staten komt ten minste tweemaal per 
jaar bijeen. De vergaderingen worden 
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bijeengeroepen door de voorzitter. De 
uitvoerend directeur en de voorzitter van 
de raad van bestuur of hun 
vertegenwoordigers wonen de 
vergaderingen bij.

bijeengeroepen door de voorzitter. De 
uitvoerend directeur en de voorzitter van 
de raad van bestuur of hun 
vertegenwoordigers wonen de 
vergaderingen bij.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 14 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De groep vertegenwoordigers van de 
staten ontvangt regelmatig informatie, 
met name over de deelname aan door de 
Gemeenschappelijke Onderneming Clean 
Sky 2 gefinancierde acties onder contract, 
over het resultaat van elke oproep en de 
uitvoering van projecten, over synergieën 
met andere relevante programma's van de 
Unie, over de uitvoering van de begroting 
van Clean Sky 2 en over de verspreiding 
en het gebruik van onderzoeksresultaten.

Or. en

Motivering

Om zijn taak als adviesorgaan voor de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 te 
kunnen vervullen moet de groep vertegenwoordigers van de staten adequate informatie 
ontvangen over alle relevante kwesties.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 23 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur kan ter voorkoming 
en beheersing van belangenconflicten 
regels aannemen die van toepassing zijn 

2. De raad van bestuur neemt ter 
voorkoming en beheersing van 
belangenconflicten regels aan die van 
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op haar leden, organen en personeel. Deze 
regels omvatten bepalingen ter voorkoming 
van belangenconflicten voor de 
vertegenwoordigers van de leden die 
zitting hebben in de raad van bestuur.

toepassing zijn op haar leden, organen en 
personeel. Deze regels omvatten 
bepalingen ter voorkoming van 
belangenconflicten voor de 
vertegenwoordigers van de leden die 
zitting hebben in de raad van bestuur.

Or. en
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TOELICHTING

Inleiding 

De rapporteur is verheugd over het voorstel van de Commissie over de "Gemeenschappelijke 
Onderneming Clean Sky 2" (hierna GO Clean Sky 2) als belangrijk onderdeel van het pakket 
innovatieve investeringen in het kader van Horizon 2020. Hij waardeert de voortdurende 
steun van de Unie voor het gemeenschappelijk technologie-initiatief Clean Sky en merkt op 
dat veel aanbevelingen die uit de eerste tussentijdse evaluatie van de GO Clean Sky naar 
voren zijn gekomen, door de Commissie zijn overgenomen. Hij juicht met name de volgende 
aspecten toe: 

o het waarneembare hefboomeffect op de private financiering en de toezegging van de 
industrie om aanvullende activiteiten uit te voeren;

o de verbeterde bestuursstructuur van de GO; 

o de grotere openheid van het publiek-private partnerschap door vergelijkende 
oproepen. 

De rapporteur heeft echter enkele kwesties vastgesteld waarvoor een aantal aanpassingen in 
het voorstel van de Commissie moet worden doorgevoerd. Hij beveelt met name volgende 
wijzigingen aan: 

o aanpassing van de begroting;

o harmonisatie en coördinatie met Horizon 2020;

o versterkte adviesorganen en grotere transparantie.

De behandeling van de budgettaire beperkingen van Horizon 2020

Hoewel de rapporteur erkent dat de begroting van Clean Sky 2 is berekend met het oog op 
specifieke doelstellingen die niet zijn veranderd en waarvoor kostenintensieve technologische
demonstratieprojecten nodig zijn, geeft hij geen steun aan het voorstel van de Commissie om 
niets aan de begroting van de meeste GTI's te veranderen nadat de algemene begroting van 
Horizon 2020 met 12,5 % was verlaagd. De rapporteur betreurt deze verlagingen ten zeerste, 
maar acht het van essentieel belang dat het oorspronkelijk voorziene evenwicht tussen het 
gezamenlijk onderzoek in het kader van Horizon 2020 en de OOI-activiteiten van de GTI's 
wordt gehandhaafd. Derhalve stelt hij een pro rata-verlaging van 12,5 % van de bijdrage van 
de Unie aan Clean Sky 2 en het pakket innovatieve investeringen in het algemeen voor. 

Tegelijkertijd adviseert hij de begrotingen van de GTI's in de loop van de tussentijdse 
evaluatie te heroverwegen. Hij meent met name dat de financiering voor de uitdaging voor de 
vervoersector op grond van Horizon 2020 bij de eerst mogelijke gelegenheid moet worden 
verhoogd, gezien de enorme budgettaire beperking waarmee deze schijnbaar zal worden 
geconfronteerd wanneer hieruit niet alleen Clean Sky 2, maar ook SESAR en Shift2Rail 
worden gefinancierd. Anders zullen er weinig middelen overblijven voor Europees 
gezamenlijk onderzoek op het gebied van vervoer. 
Teneinde de verlagingen van de bijdrage van de Unie aan Clean Sky 2 te verlichten stelt de 
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rapporteur tevens voor het einde van Clean Sky 2 te vervroegen van 2024 naar 2020, zodat dit 
overeenstemt met de looptijd van het Horizon 2020-kader uit hoofde waarvan de GO wordt 
gefinancierd en er na 2020 een nieuwe begroting voor Clean Sky zal moeten worden 
opgesteld. Hierdoor moeten de Clean Sky 2-activiteiten volgens plan kunnen worden 
uitgevoerd en de doelstellingen van Clean Sky 2 binnen het voorziene tijdsbestek kunnen 
worden gerealiseerd.

Harmonisatie en coördinatie tussen Clean Sky 2 en Horizon 2020

In het algemeen zou de rapporteur een betere harmonisatie en coördinatie tussen Clean Sky 2 
en Horizon 2020 willen zien. Daartoe dient de voorgestelde verkorting van de looptijd van de 
GO Clean Sky 2. Behalve de verlichtende effecten die deze maatregel zou kunnen hebben in 
het geval van een verlaagde begroting, biedt de maatregel belangrijke mogelijkheden voor 
verdere vereenvoudiging en verlaging van de administratieve last voor de deelnemers en voor 
de Gemeenschappelijke Onderneming. Door een overgangsperiode van vier jaar waarin 
mogelijk twee generaties GTI's oproepen doen uitgaan – waarbij in iedere generatie aparte 
regels voor deelname worden toegepast en wordt gewerkt met een andere bestuursstructuur, 
andere leden en een afwijkende begroting – ontstaan hoge administratieve kosten, wordt de 
complexiteit van de Europese onderzoeksfinanciering vergroot en wordt een valse 
voorstelling gegeven van de bedragen die jaarlijks daadwerkelijk worden uitgegeven. Daarom 
moet koste wat het kost worden voorkomen dat deze situatie zich na 2020 opnieuw voordoet. 
Vooral na een uitgebreid debat over vereenvoudiging van het kaderprogramma, waarin "één 
enkel geheel van regels" werd aangemerkt als een van de hoekstenen van vereenvoudiging, 
meent de rapporteur dat aan dit beginsel moet worden vastgehouden bij de uitvoering van de 
GTI's.

Voorts zijn verscheidene wijzigingen gericht op het verhelderen van de feitelijke reikwijdte 
van de activiteiten die op grond van Clean Sky 2 worden uitgevoerd. De rapporteur adviseert
met duidelijke verwijzingen naar de niveaus van technische paraatheid te werken bij het 
omschrijven van de aard van de onderzoeks- en demonstratieactiviteiten van Clean Sky 2 
teneinde het misverstand te vermijden dat de GO "dicht bij de markt" zou opereren.
Het kan ook nuttig zijn om naar de niveaus van technologische paraatheid te verwijzen bij het 
coördineren van de financieringsactiviteiten van het kaderprogramma en die van de GO. In 
het algemeen moeten lagere niveaus van technologische paraatheid doorgaans onder het 
gezamenlijk onderzoek op grond van Horizon 2020 vallen. Indien de GO er desondanks voor 
kiest activiteiten op niveau 2 tot en met 4 van technologische paraatheid uit te voeren, moet de 
Commissie ervoor zorgen dat vergelijkbare onderzoeksgebieden nog steeds onder de reguliere 
werkprogramma's in het kader van Horizon 2020 vallen. De rapporteur verzoekt de 
Commissie een actieve rol te bekleden bij het coördineren van de inhoud van de Horizon 
2020-werkprogramma's en de inhoud van de werkplannen van Clean Sky 2.

Een andere stap in de richting van meer harmonisatie en coördinatie tussen de gezamenlijke 
technologie-initiatieven en het kaderprogramma zou een gezamenlijke tussentijdse evaluatie 
moeten zijn. Een dergelijke tussentijdse evaluatie moet niet alleen bestaan uit de tussentijdse 
evaluatie van het kaderprogramma als zodanig – inclusief een diepgaande beoordeling van de 
gezamenlijke technologie-initiatieven als financieringsinstrument van Horizon 2020 – maar 
ook uit alle afzonderlijke tussentijdse evaluaties van de verschillende Gemeenschappelijke 
Ondernemingen.
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Beter bestuur

Veel van de kleinere aanpassingen die de rapporteur heeft voorgesteld met betrekking tot het 
bestuur van Clean Sky 2 zijn hoofdzakelijk gericht op de tenuitvoerlegging van de nieuwe 
beleidsaanpak voor GTI's die in de Horizon 2020-onderhandelingen is overeengekomen. Zij 
willen de rol van de twee adviesorganen van de GO – de groep vertegenwoordigers van de 
staten en het wetenschappelijk comité – versterken en de transparantie en openheid binnen de 
bestuursstructuur bevorderen.

De groep vertegenwoordigers van de staten en het wetenschappelijk comité moeten in staat 
worden gesteld om hun taak als adviesorgaan voor de Gemeenschappelijke Onderneming 
daadwerkelijk te vervullen. Zij dienen ten minste tweemaal per jaar (niet slechts eenmaal) 
bijeen te komen en hun vertegenwoordigers moeten het recht hebben de vergaderingen van de 
raad van bestuur bij te wonen en daar het woord te voeren. De twee organen moeten 
regelmatig worden geïnformeerd over alle relevante kwesties. 

Openheid en transparantie mogen echter niet worden beperkt tot de interne werkzaamheden 
en bestuursprocedures van de Gemeenschappelijke Onderneming. De rapporteur heeft 
verscheidene wijzigingen ingevoerd die erop gericht zijn deze beginselen ook met betrekking 
tot de betrokkenheid van partners bij Clean Sky 2 te versterken middels vergelijkende 
oproepen tot het indienen van voorstellen. Deze oproepen moeten op de CORDIS-website (of 
de opvolger hiervan) worden gepubliceerd en de voorstellen moeten door onafhankelijke 
deskundigen worden beoordeeld.
De rapporteur toont zich overigens over het algemeen voorstander van het voorstel van de 
Commissie om haar betrokkenheid bij de raden van bestuur van de gezamenlijke technologie-
initiatieven te hervormen en te mainstreamen. Het bezit van 50 % van het aantal stemmen in 
de raad van bestuur van Clean Sky 2 is in feite gelijk aan het vetorecht dat de Commissie in 
Clean Sky uitoefende. Desondanks verwacht de rapporteur dat de Commissie door het feit dat 
zij bij alle besluiten van de raad van bestuur moet worden betrokken, de beleidsaanpak die 
tijdens de Horizon 2020-onderhandelingen is overeengekomen aangaande de gezamenlijke 
technologie-initiatieven in het algemeen en Clean Sky 2 in het bijzonder, kan waarborgen en 
uitvoeren.

Aanvullend hefboomeffect

De rapporteur heeft zeer veel waardering voor het concept van aanvullende activiteiten die 
door de private leden van Clean Sky 2 zullen worden uitgevoerd en is verheugd in dit verband 
een aanvullend hefboomeffect wat betreft particuliere financiering te zien. Hij is van mening 
dat deze activiteiten daadwerkelijk verband moeten houden met de doelstellingen van Clean 
Sky 2, dat zij moeten worden gepland en dat er jaarlijks verslag over dient te worden 
uitgebracht, waarbij de waarde ervan in termen van aanvullende bijdrage in natura moet 
worden vastgelegd. Desondanks wenst hij niet dat deze aanvullende activiteiten worden 
onderworpen aan controles door de Commissie. Dit zou de administratieve last voor de 
private leden kunnen verhogen en mogelijk zelfs kunnen leiden tot dubbele controles van 
nationaal medegefinancierde activiteiten. Daarnaast lijkt het ook niet helemaal in verhouding 
te staan, aangezien deze aanvullende activiteiten niet nader omschreven zijn en op eigen 
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initiatief moeten worden ondernomen.
De rapporteur wenst tevens te benadrukken dat ook op regionaal niveau een aanvullend 
hefboomeffect kan worden gecreëerd. Met een nieuw artikel in de kaderverordening Horizon 
2020 waarin expliciet wordt bepaald dat er betere synergieën tussen Horizon 2020 en de 
structuurfondsen tot stand moeten worden gebracht, mogen de GTI's geen uitzondering zijn. 
De regio's moeten worden aangemoedigd bij te dragen aan de betrokkenheid van hun actoren 
op onderzoeksgebied in GTI's, bijv. door de ondersteuning van relevante 
onderzoeksinfrastructuur, het indienen van voorstellen of netwerkactiviteiten van relevante 
actoren. De GTI's bieden tenslotte enorme mogelijkheden voor het versterken van regionale 
clusters.

In afwachting van de gedelegeerde handeling betreffende Clean Sky 2

De rapporteur heeft kennisgenomen van het ontwerp van de gedelegeerde handeling 
betreffende Clean Sky 2 waarin wordt voorgesteld af te wijken van de minimumvoorwaarden 
voor de deelname aan oproepen, zoals voorzien in de regels voor deelname aan Horizon 2020. 
Hier wordt in de gedelegeerde handeling voorgesteld de deelname van slechts één juridische 
entiteit (in plaats van minimaal drie) aan de acties onder contract van Clean Sky 2 toe te staan. 
Rekening houdend met de specifieke aard van de sector luchtvaartonderzoek die sterk wordt 
gekenmerkt door zijn lineaire voorzieningsstructuren, is de rapporteur van mening dat een 
"bepaling voor één begunstigde" gerechtvaardigd is. Derhalve hecht hij zijn goedkeuring aan 
het ontwerp voor de gedelegeerde handeling.


