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Objaśnienie używanych znaków

*Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem 
i kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla (przykład: „ABCD”). Zmianę brzmienia zaznacza się przez 
wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie 
lub przekreślenie zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2”
(COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0505),

 uwzględniając art. 187 i art. 188 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na 
mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0255/2013),

 uwzględniając art. 55 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(A7-0000/2013),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 
z dnia […] 2013 r. ustanawiające 
„Horyzont 2020” – program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014-2020)7 ma na celu osiągnięcie 
większego wpływu na badania naukowe

(4) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 
z dnia […] 2013 r. ustanawiające 
„Horyzont 2020” – program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014-2020)7 ma na celu osiągnięcie 
większego wpływu na badania naukowe 
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i innowacje poprzez połączenie programu 
„Horyzont 2020” z finansowaniem sektora 
prywatnego w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych w kluczowych 
obszarach, w których badania naukowe 
i innowacja mogą przyczynić się do 
osiągnięcia ogólnych celów Europy 
w zakresie konkurencyjności oraz pomóc 
w stawieniu czoła wyzwaniom 
społecznym. Udział Unii w tych 
partnerstwach może mieć formę wkładów 
finansowych we wspólne przedsiębiorstwa 
ustanowione na podstawie art. 187 
Traktatu zgodnie z decyzją 
nr 1982/2006/WE.

i innowacje poprzez połączenie programu 
„Horyzont 2020” z finansowaniem sektora 
prywatnego w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych w kluczowych 
obszarach, w których badania naukowe 
i innowacja mogą przyczynić się do 
osiągnięcia ogólnych celów Europy 
w zakresie konkurencyjności, zapewnić 
pozyskanie inwestycji prywatnych oraz 
pomóc w stawieniu czoła wyzwaniom 
społecznym. Partnerstwa te powinny 
opierać się na długoterminowym 
zobowiązaniu, w tym wyważonym 
wkładzie wszystkich partnerów, 
odpowiadać za osiągnięcie swoich celów 
i być zgodne ze strategicznymi celami Unii 
dotyczącymi badań, rozwoju i innowacji.
Zarządzanie tymi partnerstwami 
i ich funkcjonowanie powinny być 
otwarte, przejrzyste, skuteczne i wydajne 
oraz umożliwić uczestnictwo szerokiemu 
spektrum zainteresowanych stron 
prowadzących działalność w swoich 
dziedzinach. Udział Unii w tych 
partnerstwach może mieć formę wkładów 
finansowych we wspólne przedsiębiorstwa 
ustanowione na podstawie art. 187 
Traktatu zgodnie z decyzją 
nr 1982/2006/WE.

__________________ __________________
7 Dz.U. … [program ramowy „Horyzont 
2020”]

7 Dz.U. … [program ramowy „Horyzont 
2020”]

Or. en

(Zob. art. 19 rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont 2020”.)

Uzasadnienie

Dodanie tego tekstu kładzie nacisk na istotne zasady uzgodnione podczas negocjacji 
w sprawie programu „Horyzont 2020” w odniesieniu do wspólnych inicjatyw 
technologicznych i ich rezultatów.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z decyzją Rady (UE) 
nr .../2013 z dnia ... 2013 r. ustanawiającą 
program szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020” (2014-2020)8 należy 
zapewnić dalsze wsparcie wspólnym 
przedsiębiorstwom ustanowionym na mocy 
decyzji nr 1982/2006/WE na warunkach 
określonych w decyzji (UE) nr .../2013.

(5) Zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr .../2013 z dnia ... 2013 r. 
ustanawiającym program ramowy 
„Horyzont 2020” oraz decyzją Rady (UE) 
nr .../2013 z dnia ... 2013 r. ustanawiającą 
program szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020” (2014-2020)8 należy 
zapewnić dalsze wsparcie wspólnym 
przedsiębiorstwom ustanowionym na mocy 
decyzji nr 1982/2006/WE na warunkach 
określonych w rozporządzeniu i decyzji 
(UE) nr .../2013.

__________________ __________________
8 Dz.U. … [program szczegółowy 
wdrażający program „Horyzont 2020”].

8 Dz.U. … [program szczegółowy 
wdrażający program „Horyzont 2020”].

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić odniesienie nie tylko do programu szczegółowego, lecz również do 
programu ramowego, co jest istotne dla wykazania zgodności z art. 19 programu ramowego 
i określonymi w nim zasadami.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste 
niebo” utworzone na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. 
ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo 
„Czyste niebo”9 realizuje cele polegające 
na stymulowaniu nowych badań w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego, co 
umożliwia długotrwałą współpracę między 

(6) Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste 
niebo” utworzone na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. 
ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo 
„Czyste niebo”9 realizuje cele polegające 
na stymulowaniu nowych badań w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego, co 
umożliwia długotrwałą współpracę między 
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zainteresowanymi podmiotami z branży 
aeronautycznej. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) w bardzo dużym 
zakresie uczestniczą we wspólnym 
przedsiębiorstwie „Czyste niebo” –
przydzielono im około 40 % budżetu na 
zaproszenia do składania wniosków. Ocena 
śródokresowa10 wspólnego 
przedsiębiorstwa „Czyste niebo” wykazała, 
że wspólne przedsiębiorstwo 
z powodzeniem stymuluje zmiany 
przyczyniające się do realizacji zadań 
środowiskowych. Ponadto wspólne 
przedsiębiorstwo odniosło ogromny sukces 
pod względem zainteresowania szerokim 
i zróżnicowanym uczestnictwem w nim 
wszystkich kluczowych unijnych sektorów 
przemysłu i wielu MŚP. Doprowadziło to 
do nawiązania współpracy z nowymi 
podmiotami i do udziału nowych 
organizacji. Obszar badań tego wspólnego 
przedsiębiorstwa należy zatem nadal 
wspierać na potrzeby osiągnięcia jego 
celów określonych w art. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

zainteresowanymi podmiotami z branży 
aeronautycznej. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) w bardzo dużym 
zakresie uczestniczą we wspólnym 
przedsiębiorstwie „Czyste niebo” –
przydzielono im około 40 % budżetu na 
zaproszenia do składania wniosków. Ocena 
śródokresowa10 wspólnego 
przedsiębiorstwa „Czyste niebo” wykazała, 
że wspólne przedsiębiorstwo 
z powodzeniem stymuluje zmiany 
przyczyniające się do realizacji zadań 
środowiskowych. Doprowadziło to do 
nawiązania współpracy z nowymi 
podmiotami i do udziału nowych 
organizacji. Obszar badań tego wspólnego 
przedsiębiorstwa należy zatem nadal 
wspierać na potrzeby osiągnięcia jego 
celów określonych w art. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

__________________ __________________
9 Dz.U. L z 30 4.2.2008, s. 1–20. 9 Dz.U. L z 30 4.2.2008, s. 1–20.
10 SEC/2011/1072 final. 10 SEC/2011/1072 final.

Or. en

Uzasadnienie

Powtórzenie. Ponadto uczestnictwo szerszego spektrum zainteresowanych stron określono 
jako jeden z obszarów, w których należy podjąć większe działania. W tekście nie należy 
przedstawiać tego zadania jako zadania już wykonanego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wkłady prywatnych członków 
powinny być związane także z 

(11) Wkłady prywatnych członków 
powinny być związane także z 
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dodatkowymi działaniami podejmowanymi 
przez nich zgodnie z planem dodatkowych 
działań; w celu uzyskania odpowiedniego 
obrazu efektu dźwigni te dodatkowe 
działania powinny stanowić wkład w 
szerszą wspólną inicjatywę technologiczną 
„Clean Sky”.

dodatkowymi działaniami podejmowanymi 
przez nich zgodnie z planem dodatkowych 
działań i przedstawionych w sprawozdaniu 
rocznym; w celu uzyskania odpowiedniego 
obrazu efektu dźwigni te dodatkowe 
działania powinny stanowić wkład w 
szerszą wspólną inicjatywę technologiczną 
„Clean Sky”.

Or. en

(Zob. poprawka do art. 4 ust. 4.)

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Z zastrzeżeniem oceny 
śródokresowej, o której mowa w art. 11, 
oraz zgodnie z art. 26 rozporządzenia 
nr .../2013 [rozporządzenie w sprawie 
programu ramowego „Horyzont 2020”] 
wspólne inicjatywy technologiczne, jako 
określony instrument finansowania 
programu „Horyzont 2020”, powinny 
podlegać gruntownej ocenie 
śródokresowej, która powinna obejmować 
między innymi analizę ich otwartości, 
przejrzystości i wydajności.

Or. en

(Zob. art. 26 rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont 2020”.)

Uzasadnienie

Odniesienie to jest potrzebne do uwzględnienia ostatecznych wyników negocjacji w sprawie 
programu „Horyzont 2020”. Odzwierciedla ono również inny istotny aspekt, który 
Parlamentowi udało się włączyć do art. 26 rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont 
2020”.



PE522.765v01-00 10/30 PR\1007629PL.doc

PL

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste 
niebo” ustanowiono na okres do dnia 31 
grudnia 2017 r. Wspólne przedsiębiorstwo 
„Clean Sky 2” powinno zapewniać stałe 
wsparcie programowi badawczemu 
„Czyste niebo” poprzez rozszerzanie 
zakresu działań zgodnie ze 
zmodyfikowanym zestawem zasad. W celu 
zapewnienia optymalnego wykorzystania 
dostępnych funduszy na badania przejście 
od wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste 
niebo” do wspólnego przedsiębiorstwa 
„Clean Sky 2” powinno zostać 
dostosowane do przejścia od siódmego 
programu ramowego do programu 
ramowego „Horyzont 2020” 
i zsynchronizowane z tym przejściem. Ze 
względu na pewność prawa i jasność 
należy zatem uchylić rozporządzenie Rady 
(WE) nr 71/2008 i ustanowić przepisy 
przejściowe,

(20) Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste 
niebo” ustanowiono na okres do dnia 31 
grudnia 2017 r. Wspólne przedsiębiorstwo 
„Clean Sky 2” powinno zapewniać stałe 
wsparcie programowi badawczemu 
„Czyste niebo” poprzez realizację 
pozostałych działań zaplanowanych 
w programie badawczym „Czyste niebo”, 
zgodnie z zasadami wspólnego 
przedsiębiorstwa „Czyste niebo”. W celu 
zapewnienia optymalnego wykorzystania 
dostępnych funduszy na badania przejście 
od wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste 
niebo” do wspólnego przedsiębiorstwa 
„Clean Sky 2” powinno zostać 
dostosowane do przejścia od siódmego 
programu ramowego do programu 
ramowego „Horyzont 2020” 
i zsynchronizowane z tym przejściem. Ze 
względu na pewność prawa i jasność 
należy zatem uchylić rozporządzenie Rady 
(WE) nr 71/2008 i ustanowić przepisy 
przejściowe,

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” realizuje wyłącznie 
pozostałe działania, które pierwotnie przewidziano do 2017 r. w ramach programu 
badawczego „Czyste niebo”. Te pozostałe działania powinny być zgodne ze „starym” 
zbiorem zasad programu „Czyste niebo”, a działania „Clean Sky 2” powinny być 
prowadzone zgodnie z „nowym” zbiorem zasad. Chociaż jest to już wystarczająco uciążliwe, 
w latach 2014–2017 nie należy modyfikować dwóch zbiorów zasad ani w nie ingerować.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Biorąc pod uwagę ogólny cel 
programu „Horyzont 2020”, którym jest 
większe uproszczenie i większa 
harmonizacja systemu finansowania 
badań i innowacji na szczeblu Unii, czas 
trwania wszystkich partnerstw publiczno-
prywatnych finansowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020” należy 
dostosować do czasu trwania programu 
ramowego, aby w przyszłości uniknąć 
równoległego funkcjonowania różnych 
zbiorów zasad i związanych z tym 
dodatkowych obciążeń administracyjnych 
dla uczestników i organów Unii.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20b) Biorąc pod uwagę znaczenie 
podstawowych badań w tworzeniu 
przełomowych koncepcji, które 
umożliwiają przyszłe innowacje, oprócz 
działań wspólnego przedsiębiorstwa 
„Clean Sky 2” i równolegle z nimi, 
w ramach programu „Horyzont 2020” 
należy wydawać zaproszenia do składania 
wniosków dotyczących wspólnych 
projektów badawczo-rozwojowych 
w dziedzinie badań nad aeronautyką, co 
dotyczy zwłaszcza badań na poziomach 
gotowości technologicznej 1–4.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie programu „Horyzont 2020” w regularnych 
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zaproszeniach do składania wniosków w ramach programów prac dotyczących programu 
„Horyzont 2020” należy również uwzględnić działania badawczo-rozwojowe objęte 
wspólnymi inicjatywami technologicznymi. W przypadku „Clean Sky 2” sprawozdawca 
zaleca prowadzenie wspólnych badań równolegle z działaniami „Clean Sky 2” na niższych 
poziomach gotowości technologicznej, aby w większym stopniu włączyć uniwersytety i MŚP 
w finansowane przez UE badania nad aeronautyką, zapewnić właściwą równowagę między 
niższymi i wyższymi poziomami gotowości technologicznej, stworzyć konkurencyjne warunki 
badań i pobudzić przyszłe innowacje.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20c) Biorąc pod uwagę znaczenie 
ciągłych innowacji dla konkurencyjności 
sektora transportu Unii i odpowiednio 
dużą liczbę wspólnych inicjatyw 
technologicznych w tej dziedzinie, środki 
przydzielone na wyzwanie „Inteligentny, 
ekologiczny i zintegrowany transport” 
w ramach filaru „Wyzwania społeczne” 
w programie „Horyzont 2020” powinny 
podlegać gruntownej ocenie budżetowej 
i ulec ewentualnemu podwyższeniu 
zgodnie z art. 26 rozporządzenia 
w sprawie programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Uzasadnienie

Przy trzech wspólnych inicjatywach technologicznych, które mają być finansowane w ramach 
wyzwania dotyczącego transportu – SESAR, „Clean Sky 2” i najprawdopodobniej Shift2Rail 
– budżet przeznaczony na to wyzwanie wydaje się szczególnie napięty, co może wywrzeć 
negatywne skutki na wspólne badania w tej dziedzinie. Sprawozdawca zatem zdecydowanie 
zaleca przeprowadzenie przeglądu budżetu przeznaczonego na wyzwanie dotyczące 
transportu w ramach przeglądu śródokresowego.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20d) Biorąc należycie pod uwagę 
zamierzone efekty synergii programu 
„Horyzont 2020” i funduszy 
strukturalnych, a także odpowiednie 
krajowe i regionalne programy 
finansowania badań i rozwoju, regiony 
w całej Unii należy zachęcić do aktywnej 
pomocy w realizacji działań wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2”, np. 
poprzez wspieranie istotnej z finansowego 
punktu widzenia infrastruktury 
badawczej, przygotowywanie wniosków, 
wykorzystywanie wyników badań lub 
łączenie działań odpowiednich podmiotów 
w obrębie sieci w celu zwiększenia 
regionalnego wpływu działań „Clean Sky 
2” i ich potencjału w zakresie tworzenia 
miejsc pracy i generowania wzrostu 
gospodarczego na poziomie regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski doprowadził do wprowadzenia nowego artykułu do rozporządzenia 
ramowego w sprawie programu „Horyzont 2020”, który wyraźnie określa wymóg większej 
synergii programu „Horyzont 2020” i funduszy strukturalnych. W tym kontekście wspólne 
inicjatywy technologiczne nie powinny być wyjątkiem. Regiony należy zachęcić do pomocy 
w ich działaniach, biorąc pod uwagę zwłaszcza oferowane przez nie ogromne możliwości 
wzmocnienia klastrów regionalnych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu realizacji wspólnej inicjatywy 
technologicznej w dziedzinie aeronautyki 
niniejszym ustanawia się wspólne 
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 
Traktatu (zwane dalej „wspólnym 
przedsiębiorstwem »Clean Sky 2«”) na 

1. W celu realizacji wspólnej inicjatywy 
technologicznej w dziedzinie aeronautyki 
niniejszym ustanawia się wspólne 
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 
Traktatu (zwane dalej „wspólnym 
przedsiębiorstwem »Clean Sky 2«”) na 
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okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2024 r.

okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r.

Or. en

(Zob. poprawka do motywu 20.)

Uzasadnienie

Równoległe wydawanie zaproszeń przez dwie generacje wspólnych inicjatyw 
technologicznych (różni członkowie, różne zasady, różne budżety) pociąga za sobą koszty 
administracyjne, zwiększa stopień złożoności finansowania badań przez UE i przysłania 
faktyczne wydatkowane rocznie kwoty finansowania. Czas działania wspólnych inicjatyw 
technologicznych należy zatem dostosować do czasu działania programu „Horyzont 2020” 
i przyszłych programów ramowych. Skrócenie ram czasowych „Clean Sky 2” umożliwia 
wspólnemu przedsiębiorstwu funkcjonowanie przy ograniczonym budżecie bez konieczności 
zmiany zaplanowanych działań.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Zakres działań

1 Aby osiągnąć cele określone w art. 2, 
program badawczy „Clean Sky 2” może 
finansować działania badawczo-
rozwojowe obejmujące poziomy gotowości 
technologicznej 2–6.
2. Jeżeli program badawczy „Clean Sky 
2” przewiduje działania innowacyjne 
obejmujące poziomy gotowości 
technologicznej 7–8, stopy finansowania 
działań pośrednich obniża się zgodnie 
z [art. 22] zasad uczestnictwa.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten ma na celu sprecyzowanie zakresu działań wspólnego przedsiębiorstwa „Clean 
Sky 2”, zwłaszcza w odniesieniu do odpowiednich poziomów gotowości technologicznej 
objętych jego programem badawczym, ponieważ powszechnym założeniem wydaje się to, że 
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„Clean Sky 2” działa blisko rynku, co nie będzie zwykłą praktyką. Zasady uczestnictwa 
w programie „Horyzont 2020” wymagają również większego uwzględnienia koncepcji 
poziomu gotowości technologicznej przy określaniu poziomów finansowania, co włączono do 
tego artykułu z myślą o stopach finansowania stosowanych w przypadku działań pośrednich.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalna wartość wkładu Unii, 
włącznie ze środkami EFTA, na rzecz 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2”, przeznaczonego na pokrycie kosztów 
administracyjnych i operacyjnych wynosi 
1,8 mld EUR. Wkład wnoszony jest ze 
środków z budżetu ogólnego Unii 
przeznaczonych na program szczegółowy 
wdrażający program ramowy „Horyzont 
2020” zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) 
ppkt (iv) oraz art. 60 i 61 rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu 
do organów, o których mowa w art. 209 
tego rozporządzenia.

1. Maksymalna wartość wkładu Unii, 
włącznie ze środkami EFTA, na rzecz 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2”, przeznaczonego na pokrycie kosztów 
administracyjnych i operacyjnych wynosi 
1,575 mld EUR. Wkład wnoszony jest ze 
środków z budżetu ogólnego Unii 
przeznaczonych na program szczegółowy 
wdrażający program ramowy „Horyzont 
2020” zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) 
ppkt (iv) oraz art. 60 i 61 rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu 
do organów, o których mowa w art. 209 
tego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje zmniejszenie budżetu wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” 
o 12,5% na skutek ogólnego ograniczenia puli finansowej programu „Horyzont 2020” 
w WRF, aby nie naruszyć delikatnej równowagi między finansowaniem wspólnych badań 
w dziedzinie transportu z jednej strony a finansowaniem wspólnej inicjatywy technologicznej 
z drugiej strony. W ten sam sposób należy obniżyć budżet innych wspólnych inicjatyw 
technologicznych. Jednocześnie sprawozdawca proponuje skrócenie czasu działania „Clean 
Sky 2” o 4 lata, co oznacza ustalenie nowego budżetu w następnych WRF po 2020 r.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na potrzeby wyceny wkładów, 4. Na potrzeby wyceny wkładów, 
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o których mowa w ust. 2 lit. b) i klauzuli 
15 ust. 3 lit. b) statutu znajdującego się 
w załączniku I, koszty ustala się zgodnie ze 
zwyczajową praktyką księgowania 
kosztów danych podmiotów, z mającymi 
zastosowanie standardami rachunkowości 
państwa, w którym dany podmiot ma 
siedzibę, oraz z mającymi zastosowanie 
międzynarodowymi standardami 
rachunkowości / międzynarodowymi 
standardami sprawozdawczości 
finansowej. Koszty są zatwierdzane przez 
niezależnego audytora zewnętrznego 
powołanego przez dany podmiot. Wycenę 
wkładów weryfikuje wspólne 
przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”. W 
przypadku, gdy pozostaną wątpliwości, 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” 
może poddać wycenę audytowi.

o których mowa w ust. 2 lit. b) i klauzuli 
15 ust. 3 lit. b) statutu znajdującego się 
w załączniku I, koszty ustala się zgodnie ze 
zwyczajową praktyką księgowania 
kosztów danych podmiotów, z mającymi 
zastosowanie standardami rachunkowości 
państwa, w którym dany podmiot ma 
siedzibę, oraz z mającymi zastosowanie 
międzynarodowymi standardami 
rachunkowości / międzynarodowymi 
standardami sprawozdawczości 
finansowej. Wycenę wkładów weryfikuje 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”. 
W przypadku, gdy pozostaną wątpliwości, 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” 
może poddać wycenę audytowi. Dany 
podmiot podaje do wiadomości publicznej 
sprawozdanie roczne dotyczące jego 
dodatkowych działań.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe działania, które mają wykonać członkowie prywatni, zwiększą efekt dźwigni 
wspólnej inicjatywy technologicznej, nie powinny zatem podlegać audytowi. Działania 
dodatkowe powinny być planowane i odpowiednio realizowane, jasno określane jako wkłady 
niepieniężne i ujęte w sprawozdaniach rocznych. Ostatecznie należy zmieścić się w kwocie 
866,25 mln EUR. Działania te jednak nie są współfinansowane przez Unię, a zatem powinny 
być zwolnione z kontroli innej niż kontrola prowadzona przez wspólne przedsiębiorstwo.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadza ocenę śródokresową 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2”. Komisja przekazuje wnioski z tej oceny 
wraz ze swoimi uwagami Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie do dnia 30 
czerwca 2018 r.

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadza ocenę śródokresową 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2”. Komisja przekazuje wnioski z tej oceny 
wraz ze swoimi uwagami Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie do dnia 30 
czerwca 2018 r. Ocena śródokresowa 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2” stanowi część oceny śródokresowej 
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programu „Horyzont 2020” i jest z nią 
przedstawiana.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odzwierciedla zmiany wprowadzone w art. 26 rozporządzenia w sprawie 
programu „Horyzont 2020”, w którym wspólne inicjatywy technologiczne wyraźnie 
wymieniono jako część i przedmiot oceny śródokresowej programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Budżet wspólnego przedsiębiorstwa 
„Clean Sky 2” może podlegać przeglądowi 
w trakcie oceny śródokresowej.

Or. en

(Zob. motyw 20a.)

Uzasadnienie

W zależności od wyników oceny śródokresowej i z należytym uwzględnieniem wszystkich 
innych odpowiednich czynników, w podstawowym akcie prawnym dotyczącym „Clean Sky 2” 
należy uwzględnić możliwość zwiększenia budżetu tego przedsiębiorstwa. Ogólnie rzecz 
biorąc, takie odniesienia do możliwości przeglądu budżetu wspólnej inicjatywy 
technologicznej podczas przeglądu śródokresowego należy również uwzględnić w aktach 
podstawowych dotyczących odpowiednio innych wspólnych przedsiębiorstw.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do działań finansowanych przez wspólne 
przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” stosuje się 
rozporządzenie (UE) nr … [zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020”]. Zgodnie 

Do działań pośrednich finansowanych 
przez wspólne przedsiębiorstwo „Clean 
Sky 2” stosuje się rozporządzenie (UE) 
nr … [zasady uczestnictwa 
i upowszechniania dla programu 
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z tym rozporządzeniem wspólne 
przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” uznaje się 
za organ finansujący i to wspólne 
przedsiębiorstwo zapewnia wsparcie 
finansowe działań pośrednich określonych 
w klauzuli 2 statutu znajdującego się 
w załączniku I.

„Horyzont 2020”] i decyzje Komisji 
dotyczące jego wykonania. Zgodnie z tym 
rozporządzeniem wspólne 
przedsiębiorstwo „Clean Sky 2” uznaje się 
za organ finansujący i to wspólne 
przedsiębiorstwo zapewnia wsparcie 
finansowe działań pośrednich określonych 
w klauzuli 2 statutu znajdującego się 
w załączniku I.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta służy doprecyzowaniu, że stosuje się nie tylko zasady uczestnictwa, lecz również 
związane z nimi akty wykonawcze, takie jak zasady dotyczące procedur składania, oceny, 
wyboru, przyznawania i przeglądu. Zgodnie z art. 1 ust. 1 zasad uczestnictwa zasady te 
stosuje się wyłącznie do działań pośrednich.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu uwzględnienia konkretnych 
potrzeb operacyjnych wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” oraz 
zgodnie z art. 8 ust. 3 zasad uczestnictwa 
w programie „Horyzont 2020” plany prac 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2” mogą w drodze odstępstwa odbiegać od 
minimalnych warunków uczestnictwa 
w działaniach pośrednich w ramach 
programu „Horyzont 2020” w sposób 
dopuszczający uczestnictwo co najmniej 
jednego podmiotu prawnego mającego 
siedzibę w państwie członkowskim lub 
państwie stowarzyszonym.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca zdecydowanie popiera koncepcję pojedynczego zbioru zasad – zasad 
uczestnictwa – dotyczących wszystkich działań finansowanych w ramach programu 
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„Horyzont 2020”, w tym wspólnych inicjatyw technologicznych. Biorąc pod uwagę 
szczególny charakter sektora badań nad aeronautyką, który w dużej mierze kształtują liniowe 
struktury dostaw, sprawozdawca uważa jednak, że odstępstwo przewidujące klauzulę 
dotyczącą jednego beneficjenta jest uzasadnione. W związku z tym aprobuje on projekt aktu 
delegowanego w tym zakresie.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podstawowi partnerzy wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” i ich 
odpowiednie podmioty powiązane 
wybierani są w następstwie otwartego, 
niedyskryminującego i konkurencyjnego 
zaproszenia oraz podlegają niezależnej 
ocenie. Zaproszenia te są zależne od 
potrzeb posiadania kluczowych zdolności 
realizacji programu. Są one publikowane 
na stronie internetowej wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky” 
i przekazywane za pośrednictwem grupy 
przedstawicieli państw oraz innych 
kanałów w celu zapewnienia możliwie 
najszerszego udziału.

2. Podstawowi partnerzy wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” i ich 
odpowiednie podmioty powiązane 
wybierani są w następstwie otwartego, 
niedyskryminującego i konkurencyjnego 
zaproszenia oraz podlegają niezależnej 
ocenie zgodnie z art. 37 rozporządzenia 
nr .../2013 [zasady uczestnictwa 
w programie „Horyzont 2020”]. 
Zaproszenia te są zależne od potrzeb 
posiadania kluczowych zdolności realizacji 
programu. Są one publikowane na stronie 
internetowej wspólnego przedsiębiorstwa 
„Clean Sky” i przekazywane za 
pośrednictwem grupy przedstawicieli 
państw oraz innych kanałów w celu 
zapewnienia możliwie najszerszego 
udziału.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest doprecyzowanie znaczenia niezależnej oceny, a mianowicie 
oceny przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów wyznaczonych zgodnie z przepisami 
określonymi w art. 37 zasad uczestnictwa.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 7 – punkt 3 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący grupy przedstawicieli 
państw ma prawo do uczestnictwa 
w posiedzeniach Rady Zarządzającej 
w charakterze obserwatora.

Przewodniczący grupy przedstawicieli 
państw ma prawo do uczestnictwa 
w posiedzeniach Rady Zarządzającej 
i udziału w jej obradach, lecz nie 
przysługują mu prawa głosu.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z klauzulą 5 ust. 2 statutu organami doradczymi wspólnego przedsiębiorstwa „Clean 
Sky 2” są zarówno grupa przedstawicieli państw, jak i Komitet Naukowy. Aby mogły one 
odpowiednio pełnić tę rolę, powinny mieć prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Rady 
Zarządzającej i udziału w jej obradach. Organy doradcze muszą mieć prawo do 
wypowiadania się.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 7 – punkt 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący Komitetu Naukowego ma 
prawo do uczestnictwa w posiedzeniach 
Rady Zarządzającej i udziału w jej 
obradach, lecz nie przysługują mu prawa 
głosu.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z klauzulą 5 ust. 2 statutu organami doradczymi wspólnego przedsiębiorstwa „Clean 
Sky 2” są zarówno grupa przedstawicieli państw, jak i Komitet Naukowy. Aby mogły one 
odpowiednio pełnić tę rolę, powinny mieć prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Rady 
Zarządzającej i udziału w jej obradach. Organy doradcze muszą mieć prawo do
wypowiadania się.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 8 – punkt 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja zapewnia stałą koordynację 
działań w ramach programu „Horyzont 
2020” i działań wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” poprzez 
regularne określanie możliwej 
komplementarności i synergii, w tym 
pożądanych działań pokrywających się, 
oraz wdrażanie oficjalnego procesu 
koordynacji w celu wzajemnego 
dostosowania priorytetów badawczych 
objętych wspólnymi badaniami 
prowadzonymi na podstawie programu 
ramowego i działań prowadzonych przez 
wspólne przedsiębiorstwo „Clean Sky 2”.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje pilna potrzeba koordynacji działań badawczych prowadzonych na podstawie 
programu ramowego i działań prowadzonych w ramach wspólnych inicjatyw 
technologicznych, w tym zarządzania pożądanymi działaniami pokrywającymi się oraz 
potrzebną synergią i komplementarnością. Oczywiście zadanie to najlepiej wykonałaby 
Komisja, której rola w strukturze zarządzania wspólnymi inicjatywami technologicznymi 
(50% głosów) powinna zapewnić jej wystarczające sposoby jego realizacji.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 8 – punkt 2 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) zatwierdza zaproszenia, a także 
w stosownych przypadkach związane 
z nimi zasady dotyczące procedur 
składania, oceny, wyboru, przyznawania 
i przeglądu;

m) zatwierdza zaproszenia;

Or. en

Uzasadnienie

Zasady dotyczące procedur składania, oceny, wyboru, przyznawania i przeglądu w ramach 
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programu „Horyzont 2020” należy stosować odpowiednio.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 8 – punkt 2 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) zatwierdza wykaz wniosków i ofert 
wybranych do finansowania;

n) zatwierdza wykaz wniosków i ofert 
wybranych do finansowania na podstawie 
wykazu klasyfikacyjnego sporządzonego 
przez zespół niezależnych ekspertów 
zgodnie z art. 37 rozporządzenia 
nr .../2013 [zasady uczestnictwa 
w programie „Horyzont 2020”];

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 4 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) regularnie informuje grupę 
przedstawicieli państw i Komitet Naukowy 
o wszystkich sprawach mających 
znaczenie dla ich roli doradczej;

Or. en

Uzasadnienie

W celu wykonania zadania organów doradczych wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” 
grupa przedstawicieli państw i Komitet Naukowy powinny otrzymywać odpowiednie 
informacje dotyczące wszystkich istotnych spraw.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 10 – punkt 4 – litera t a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ta) terminowo podejmuje działania 
następcze w związku z wszelkimi 
zaleceniami wynikającymi z oceny 
końcowej wspólnego przedsiębiorstwa 
„Czyste niebo”, oceny śródokresowej 
wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 
2” i innych odpowiednich ocen działań 
„Clean Sky 2”;

Or. en

Uzasadnienie

Było to zalecenie uwzględnione w pierwszej ocenie śródokresowej przedsiębiorstwa „Czyste 
niebo”. Aby zapewnić wystarczający wpływ oficjalnie przewidzianych ocen i ulepszyć 
zarządzanie jakością wspólnego przedsiębiorstwa, dyrektor wykonawczy powinien 
odpowiadać za podejmowanie działań następczych w związku z odpowiednimi zaleceniami.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 11 – punkt 2 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przedstawiciel każdego lidera ZDT lub 
PDISP;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli ZDT lub PDISP kieruje kilku liderów, wszyscy z nich muszą być reprezentowani 
w komitecie sterującym.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 12 – punkt 1 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) sporządzanie sprawozdania rocznego 
z postępów w zakresie działań badawczo-
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rozwojowych we współpracy z wydziałem 
komunikacji wspólnego przedsiębiorstwa 
„Clean Sky 2”.

Or. en

Uzasadnienie

Zalecane byłoby regularne rozpowszechnianie większej ilości łatwiej dostępnych informacji 
na temat postępów i wyników wspólnej inicjatywy technologicznej, aby zwiększyć jej 
widoczność i uświadomić większej liczbie obywateli jej osiągnięcia.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 13 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Posiedzenia Komitetu Naukowego 
odbywają się przynajmniej raz w roku. 
Posiedzenia zwołuje jego przewodniczący.

5. Posiedzenia Komitetu Naukowego 
odbywają się przynajmniej dwa razy 
w roku. Posiedzenia zwołuje jego 
przewodniczący.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 14 – punkt 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Posiedzenia grupy przedstawicieli 
państw odbywają się przynajmniej raz
w roku. Posiedzenia zwołuje jej 
przewodniczący. W posiedzeniach 
uczestniczą dyrektor wykonawczy 
i przewodniczący Rady Zarządzającej lub 
ich przedstawiciele.

2. Posiedzenia grupy przedstawicieli 
państw odbywają się przynajmniej dwa 
razy w roku. Posiedzenia zwołuje jej 
przewodniczący. W posiedzeniach 
uczestniczą dyrektor wykonawczy 
i przewodniczący Rady Zarządzającej lub 
ich przedstawiciele.

Or. en
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 14 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Grupa przedstawicieli państw 
regularnie otrzymuje informacje 
dotyczące zwłaszcza uczestnictwa 
w działaniach pośrednich finansowanych 
przez wspólne przedsiębiorstwo „Clean 
Sky 2”, wyników każdego zaproszenia 
i realizacji projektu, efektu synergii 
z innymi odpowiednimi programami Unii, 
wykonania budżetu „Clean Sky 2” oraz 
upowszechnienia i wykorzystania 
wyników badań.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wykonania zadania organu doradczego wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” 
grupa przedstawicieli państw powinna otrzymywać odpowiednie informacje dotyczące 
wszystkich istotnych spraw.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 23 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Zarządzająca może przyjąć 
przepisy, których celem jest zapobieganie 
konfliktom interesów i zarządzanie nimi 
w odniesieniu do członków, organów 
i pracowników wspólnego 
przedsiębiorstwa. Przepisy te zawierają 
warunek dotyczący unikania konfliktu 
interesów w przypadku przedstawicieli 
członków zasiadających w Radzie 
Zarządzającej.

2. Rada Zarządzająca przyjmuje przepisy, 
których celem jest zapobieganie 
konfliktom interesów i zarządzanie nimi 
w odniesieniu do członków, organów 
i pracowników wspólnego 
przedsiębiorstwa. Przepisy te zawierają 
warunek dotyczący unikania konfliktu 
interesów w przypadku przedstawicieli 
członków zasiadających w Radzie 
Zarządzającej.

Or. en
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący wspólnego 
przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” jako istotną część pakietu dotyczącego inwestycji 
w innowacje w ramach programu „Horyzont 2020”. Docenia on ciągłe wspieranie przez Unię 
wspólnej inicjatywy technologicznej „Czyste niebo” i zauważa, że Komisja uwzględniła wiele 
zaleceń wynikających z pierwszej oceny śródokresowej wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste 
niebo”. Pochwala on zwłaszcza następujące aspekty:

o dostrzegalny efekt dźwigni pod względem finansowania prywatnego i zobowiązanie 
przemysłu do realizacji działań dodatkowych,

o lepszą strukturę zarządzania wspólnym przedsiębiorstwem,

o wię k s z ą  otwartość partnerstw publiczno-prywatnych dzięki konkurencyjnym 
zaproszeniom.

Sprawozdawca określił jednak kilka kwestii, które nadal należy skorygować we wniosku 
Komisji. W szczególności zaleca on zmiany następujących aspektów:

o dostosowanie budżetu,

o harmonizacja i koordynacja z programem „Horyzont 2020”,

o większa rola organów doradczych i większa przejrzystość.

Działanie w warunkach ograniczeń budżetowych programu „Horyzont 2020”

Chociaż sprawozdawca przyjmuje do wiadomości, że budżet wspólnego przedsiębiorstwa 
„Clean Sky 2” obliczono zgodnie z konkretnymi celami, które nie uległy zmianie i które 
wymagają realizacji kosztownych działań w zakresie demonstracji technologii, nie popiera on 
propozycji Komisji dotyczącej pozostawienia budżetu większości wspólnych inicjatyw 
technologicznych w niezmienionym kształcie po obniżeniu ogólnego budżetu programu 
„Horyzont 2020” o 12,5%. Sprawozdawca głęboko ubolewa nad tymi ograniczeniami, lecz za 
istotne uważa utrzymanie początkowo przewidzianej równowagi między wspólnymi 
badaniami w ramach programu „Horyzont 2020” a działalnością badawczą, rozwojową 
i innowacyjną w ramach wspólnych inicjatyw technologicznych. Proponuje zatem 
proporcjonalne obniżenie o 12,5% wkładu Unii na rzecz „Clean Sky 2” i ogólnie środków 
przeznaczonych na pakiet dotyczący inwestycji w innowacje.

Jednocześnie sprawozdawca zaleca ponowne rozważenie budżetów wspólnych inicjatyw 
technologicznych w trakcie przeglądu śródokresowego. W szczególności uważa on, że przy 
najbliższej okazji należy zwiększyć fundusze przeznaczone na wyzwanie w dziedzinie 
transportu w ramach programu „Horyzont 2020”, biorąc pod uwagę jego – jak się wydaje –
ogromne ograniczenia budżetowe, jeżeli finansowane ma być nie tylko przedsiębiorstwo 
„Clean Sky 2”, lecz również SESAR i Shift2Rail. W przeciwnym razie na wspólne badania 
europejskie w dziedzinie transportu pozostanie niewiele środków finansowych.
W celu złagodzenia obniżenia wkładu Unii na rzecz „Clean Sky 2” sprawozdawca proponuje 



PE522.765v01-00 28/30 PR\1007629PL.doc

PL

również skrócenie czasu trwania tego przedsiębiorstwa, tak aby funkcjonowało ono nie do 
2024 r., lecz do 2020 r., co stanowi dopasowanie do czasu działania programu ramowego 
„Horyzont 2020”, z którego finansowane jest wspólne przedsiębiorstwo, oraz oznacza 
ustalenie nowego budżetu „Clean Sky” po 2020 r. Powinno to umożliwić przedsiębiorstwu 
„Clean Sky 2” prowadzenie działań zgodnie z planem oraz osiągnięcie jego celów 
w przewidzianych ramach czasowych.

Harmonizacja i koordynacja wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” i programu 
„Horyzont 2020”

Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdawca chciałby, aby nastąpiła większa harmonizacja 
i koordynacja wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” i programu „Horyzont 2020”. 
Zaproponowane skrócenie czasu działania wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” jest 
ukierunkowane na ten cel. Oprócz skutków łagodzących, które środek ten może wywrzeć 
w świetle ograniczonego budżetu, oferuje on znaczne możliwości dalszego uproszczenia 
i zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla uczestników i wspólnego przedsiębiorstwa. 
Okres przejściowy wynoszący cztery lata, w którym może nastąpić równoległe wydawanie 
zaproszeń przez dwie generacje wspólnych inicjatyw technologicznych – stosujących różne 
zasady uczestnictwa i działających w różnych strukturach zarządzania, posiadających różnych 
członków i różne budżety – pociąga za sobą wysokie koszty administracyjne, zwiększa 
stopień złożoności finansowania badań przez UE i przysłania faktyczne wydatkowane rocznie 
kwoty finansowania. Za wszelką cenę należy zatem uniknąć ponownego powstania tej 
sytuacji po 2020 r. Zwłaszcza po zakrojonej na szeroką skalę debacie na temat uproszczenia 
programu ramowego, podczas której określono „pojedynczy zbiór przepisów” jako podstawę 
uproszczenia, sprawozdawca uważa, że zasadę tę należy stosować podczas realizacji 
wspólnych inicjatyw technologicznych.
Ponadto kilka poprawek ukierunkowano na doprecyzowanie faktycznego zakresu działań 
realizowanych w ramach „Clean Sky 2”. Sprawozdawca zaleca uwzględnienie jasnych 
odniesień do poziomów gotowości technologicznej przy opisywaniu charakteru działań 
badawczych i demonstracyjnych „Clean Sky 2”, aby uniknąć błędnego założenia, że wspólne 
przedsiębiorstwo działa „blisko rynku”.

Odniesienie do poziomów gotowości technologicznej może być również pomocne 
w koordynacji działań w zakresie finansowania programu ramowego i działań wspólnego 
przedsiębiorstwa. Ogólnie rzecz biorąc, niższe poziomy gotowości technologicznej powinny 
być zazwyczaj objęte wspólnymi badaniami w ramach programu „Horyzont 2020”. Jeżeli 
jednak wspólne przedsiębiorstwo postanowi realizować działania na poziomach gotowości 
technologicznej 2–4, Komisja powinna dopilnować, by podobne tematy badań były nadal 
uwzględnione w programach regularnych prac w ramach programu „Horyzont 2020”. 
Sprawozdawca wzywa Komisję do aktywnej koordynacji treści programów prac w ramach 
programu „Horyzont 2020” i treści planów prac „Clean Sky 2”.
Innym krokiem w kierunku większej harmonizacji i koordynacji wspólnych inicjatyw 
technologicznych i programu ramowego powinna być wspólna ocena śródokresowa. Taka 
ocena śródokresowa nie powinna obejmować jedynie oceny śródokresowej samego programu 
ramowego – w tym gruntownej oceny wspólnych inicjatyw technologicznych jako 
instrumentu finansowania programu „Horyzont 2020” – lecz również wszystkie pojedyncze 
oceny śródokresowe poszczególnych wspólnych przedsiębiorstw.
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Lepsze zarządzanie

Wiele mniejszych zaproponowanych przez sprawozdawcę zmian dotyczących zarządzania 
„Clean Sky 2” ma na celu głównie wprowadzenie w życie nowego podejścia politycznego do 
wspólnych inicjatyw technologicznych, które uzgodniono podczas negocjacji w sprawie 
programu „Horyzont 2020”. Mają one na celu zwiększenie roli dwóch organów doradczych 
wspólnego przedsiębiorstwa – grupy przedstawicieli państw i Komitetu Naukowego – oraz 
zwiększenie przejrzystości i otwartości w jego strukturze zarządzania.

Grupa przedstawicieli państw i Komitet Naukowy powinny mieć możliwość rzeczywistego 
wypełniania swoich zadań jako organy doradcze wspólnego przedsiębiorstwa. Ich posiedzenia 
powinny odbywać się przynajmniej dwa razy (a nie raz) w roku, a ich przedstawiciele 
powinni mieć prawo uczestnictwa w posiedzeniach rady zarządzającej i wypowiadania się na 
jej posiedzeniach. Obydwa organy powinny być regularnie informowane o wszystkich 
istotnych sprawach.

Otwartość i przejrzystość nie powinny jednak ograniczać się do działań wewnętrznych 
i procedur zarządzania wspólnego przedsiębiorstwa. Sprawozdawca wprowadził kilka 
poprawek, których celem jest zwiększenie znaczenia tych zasad, również w odniesieniu do 
udziału partnerów w „Clean Sky 2” na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania 
wniosków. Zaproszenia takie powinny być publikowane na stronie internetowej CORDIS (lub 
na stronie będącej jej następczynią), a ocenę wniosków powinni przeprowadzać niezależni 
eksperci. 
Ponadto sprawozdawca ogólnie popiera propozycję Komisji dotyczącą zmiany i zwiększenia 
jej udziału w radach zarządzających wspólnych inicjatyw technologicznych. 50% głosów 
w Radzie Zarządzającej „Clean Sky 2” faktycznie odpowiada prawu weta, które 
przysługiwało Komisji w przedsiębiorstwie „Czyste niebo”. Sprawozdawca oczekuje jednak, 
że niezbędny udział Komisji we wszystkich decyzjach Rady Zarządzającej umożliwi jej 
zapewnienie i wdrożenie podejścia politycznego ogólnie do wspólnych inicjatyw 
technologicznych, a w szczególności do „Clean Sky 2”, które uzgodniono podczas negocjacji 
w sprawie programu „Horyzont 2020”.

Dodatkowy efekt dźwigni

Sprawozdawca wyraża duże uznanie dla koncepcji działań dodatkowych, które będą 
realizowane przez prywatnych członków „Clean Sky 2”, i jest zadowolony ze związanej 
z tym dodatkowej możliwości pozyskania funduszy prywatnych. Uważa on, że takie działania 
powinny rzeczywiście dotyczyć celów „Clean Sky 2” i być planowane i ujmowane 
w sprawozdaniach rocznych, ze wskazaniem ich wartości pod względem dodatkowego 
wkładu niematerialnego. Sprawozdawca nie chciałby jednak, aby te działania dodatkowe 
podlegały audytowi prowadzonemu przez Komisję. Mogłoby to zwiększyć obciążenia 
administracyjne dla członków prywatnych, a nawet spowodować podwójne audyty działań 
współfinansowanych ze środków krajowych. Wydaje się to również nieznacznym 
zachwianiem proporcji, biorąc pod uwagę nieokreślony i wynikający z własnych zobowiązań 
charakter tych działań dodatkowych.

Sprawozdawca chciałby również podkreślić, że dodatkowy efekt dźwigni można by również 
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zapewnić na szczeblu regionalnym. Ponieważ do rozporządzenia ramowego w sprawie 
programu „Horyzont 2020” wprowadzono nowy artykuł, który wyraźnie określa wymóg 
większej synergii programu „Horyzont 2020” i funduszy strukturalnych, wspólne inicjatywy 
technologiczne nie powinny być tu wyjątkiem. Należy zachęcić regiony do pomocy 
w angażowaniu ich podmiotów badawczych we wspólne inicjatywy technologiczne, np. 
poprzez wspieranie odpowiedniej infrastruktury badawczej, przygotowywanie wniosków lub 
łączenie działań odpowiednich podmiotów w obrębie sieci. Wspólne inicjatywy 
technologiczne oferują przecież ogromne możliwości wzmocnienia klastrów regionalnych.

W oczekiwaniu na akt delegowany w sprawie „Clean Sky 2”

Sprawozdawca zwrócił uwagę na projekt aktu delegowanego w sprawie „Clean Sky 2”, 
w którym proponuje się odstąpienie od minimalnych warunków uczestnictwa 
w zaproszeniach w formie przewidzianej w zasadach uczestnictwa w programie „Horyzont 
2020”. W tym przypadku w akcie delegowanym proponuje się umożliwienie uczestnictwa 
tylko jednego podmiotu prawnego (zamiast co najmniej trzech) w działaniach pośrednich 
„Clean Sky 2”. Biorąc pod uwagę szczególny charakter sektora badań nad aeronautyką, który 
w dużej mierze kształtują liniowe struktury dostaw, sprawozdawca uważa, że klauzula 
dotycząca jednego beneficjenta jest uzasadniona. W związku z tym aprobuje on projekt aktu 
delegowanego.


