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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate (exemplu:
„ABCD”). Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive 
aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună 
Clean Sky 2
(COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2013)0505),

– având în vedere articolul 187 și articolul 188 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu 
(C7-0255/2013),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0000/2013),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Regulamentul (UE) nr. …/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … 2013 de stabilire a Programului-
cadru pentru cercetare și inovare Orizont 
2020 (2014-2020)7 vizează să atingă un 
impact mai mare asupra cercetării și 
inovării prin combinarea mijloacelor 

(4) Regulamentul (UE) nr. …/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din … 2013 de stabilire a Programului-
cadru pentru cercetare și inovare Orizont 
2020 (2014-2020)7 vizează să atingă un 
impact mai mare asupra cercetării și 
inovării prin combinarea mijloacelor 
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financiare ale Programului-cadru Orizont 
2020 și a fondurilor din sectorul privat în 
cadrul parteneriatelor public-privat, în 
domeniile esențiale în care cercetarea și 
inovarea pot contribui la atingerea 
obiectivelor mai largi ale Uniunii în 
materie de competitivitate și la abordarea 
provocărilor societale. Implicarea Uniunii 
în cadrul parteneriatelor respective poate 
lua forma contribuțiilor financiare la 
înființarea întreprinderilor comune în 
conformitate cu articolul 187 din tratat, în 
temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE.

financiare ale Programului-cadru Orizont 
2020 și a fondurilor din sectorul privat în 
cadrul parteneriatelor public-privat, în 
domeniile esențiale în care cercetarea și 
inovarea pot contribui la atingerea 
obiectivelor mai largi ale Uniunii în 
materie de competitivitate, pot atrage 
investiții private și pot contribui la 
abordarea provocărilor societale. Aceste 
parteneriate trebuie să se bazeze pe un 
angajament pe termen lung, inclusiv pe o 
contribuție echilibrată din partea tuturor 
partenerilor, să fie responsabile pentru 
realizarea obiectivelor lor și să fie aliniate 
la obiectivele strategice ale Uniunii legate 
de cercetare, dezvoltare și inovare.
Guvernanța și funcționarea acestor 
parteneriate ar trebui să fie deschise, 
transparente, eficace și eficiente și să 
ofere unei game largi de părți interesate 
active în domeniile lor specifice ocazia de 
a participa. Implicarea Uniunii în cadrul 
parteneriatelor respective poate lua forma 
contribuțiilor financiare la înființarea 
întreprinderilor comune în conformitate cu 
articolul 187 din tratat, în temeiul Deciziei 
nr. 1982/2006/CE.

__________________ __________________
7 JO … [PC H2020] 7 JO … [PC H2020]

Or. en

(A se vedea articolul 19 din Regulamentul privind programul Orizont 2020.)

Justificare

Textul adăugat subliniază principiile importante asupra cărora s-a convenit în cadrul 
negocierilor privind programul Orizont 2020 în ceea ce privește ITC și obiectivele pe care 
trebuie să le atingă.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu Decizia (UE) nr. 
…/2013 a Consiliului din … 2013 privind 
stabilirea programului specific de punere în 
aplicare a „Orizont 2020” (2014-2020)8, ar 
trebui acordat un ajutor suplimentar 
întreprinderilor comune înființate în 
temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE, în 
conformitate cu condițiile specificate în 
Decizia (UE) nr. …/2013.

(5) În conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. .../2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului din ... 2013 de instituire a 
programului-cadru Orizont 2020 și cu 
Decizia (UE) nr. …/2013 a Consiliului din 
… 2013 privind stabilirea programului 
specific de punere în aplicare a „Orizont 
2020” (2014-2020)8, ar trebui acordat un 
ajutor suplimentar întreprinderilor comune 
înființate în temeiul Deciziei nr. 
1982/2006/CE, în conformitate cu 
condițiile specificate în regulament și în 
Decizia (UE) nr. …/2013.

__________________ __________________
8 JO … [PC H2020] 8 JO … [PC H2020]

Or. en

Justificare

Ar trebui inclusă o trimitere nu numai la programul specific, ci și la programul-cadru, ceea 
ce este important pentru respectarea articolului 19 din programul-cadru și a principiilor 
enunțate în acesta.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Întreprinderea comună Clean Sky, 
înființată în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 71/2008 al Consiliului din 20 decembrie 
2007 privind înființarea întreprinderii 
comune Clean Sky9, își îndeplinește 
obiectivele de stimulare a noii cercetări în 
cadrul unui parteneriat public-privat care 
permite cooperarea pe termen lung între 
părțile interesate din sectorul european al 
aeronauticii. Întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-uri) au contribuit în mod 
semnificativ la întreprinderea comună 

(6) Întreprinderea comună Clean Sky, 
înființată în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 71/2008 al Consiliului din 20 decembrie 
2007 privind înființarea întreprinderii 
comune Clean Sky9, își îndeplinește 
obiectivele de stimulare a noii cercetări în 
cadrul unui parteneriat public-privat care 
permite cooperarea pe termen lung între 
părțile interesate din sectorul european al 
aeronauticii. Întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-uri) au contribuit în mod 
semnificativ la întreprinderea comună 
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Clean Sky, aproximativ 40% din bugetul 
destinat cererilor de propuneri fiind alocat 
acestora. Evaluarea intermediară10 a 
întreprinderii comune Clean Sky a indicat 
faptul că aceasta stimulează cu succes 
evoluțiile în vederea atingerii obiectivelor 
de mediu. În plus, aceasta s-a dovedit a fi 
un real succes în ceea ce privește 
atragerea participării intensive și 
diversificate a tuturor industriilor 
importante de la nivelul Uniunii și a unui 
număr semnificativ de IMM-uri. Acest 
lucru a condus la noi colaborări și la 
participarea unor noi organizații. Prin 
urmare, domeniul său de cercetare ar trebui 
să fie sprijinit în continuare în vederea 
îndeplinirii obiectivelor sale prevăzute la 
articolul 2 din prezentul regulament.

Clean Sky, aproximativ 40% din bugetul 
destinat cererilor de propuneri fiind alocat 
acestora. Evaluarea intermediară10 a 
întreprinderii comune Clean Sky a indicat 
faptul că aceasta stimulează cu succes 
evoluțiile în vederea atingerii obiectivelor 
de mediu. Acest lucru a condus la noi 
colaborări și la participarea unor noi 
organizații. Prin urmare, domeniul său de 
cercetare ar trebui să fie sprijinit în 
continuare în vederea îndeplinirii 
obiectivelor sale prevăzute la articolul 2 
din prezentul regulament.

__________________ __________________
9 JO L 30, 4.2.2008, p.1-20 9 JO L 30, 4.2.2008, p.1-20
10 SEC(2011)1072. 10 SEC(2011)1072.

Or. en

Justificare

Repetarea dispozițiilor. De asemenea, participarea mai multor tipuri de părți interesate a fost 
identificată drept unul dintre aspectele care necesită eforturi suplimentare. Textul nu trebuie 
să prezinte această sarcină ca ceva ce a fost deja realizat.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) De asemenea, contribuțiile acestora ar 
trebui să facă referire la activitățile 
suplimentare care trebuie întreprinse de 
către membrii privați, astfel cum se 
specifică într-un plan de activități 
suplimentare; pentru a obține o viziune 
corespunzătoare asupra efectului de levier, 
activitățile suplimentare respective ar 
trebui să reprezinte contribuții la inițiativa 

(11) De asemenea, contribuțiile acestora ar 
trebui să facă referire la activitățile 
suplimentare care trebuie întreprinse de 
către membrii privați, astfel cum se 
specifică într-un plan de activități 
suplimentare și este prezentat într-un 
raport anual; pentru a obține o viziune 
corespunzătoare asupra efectului de levier, 
activitățile suplimentare respective ar 
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tehnologică comună Clean Sky în 
ansamblul său.

trebui să reprezinte contribuții la inițiativa 
tehnologică comună Clean Sky în 
ansamblul său.

Or. en

[a se vedea amendamentul la articolul 4 alineatul (4)]

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Fără a aduce atingere evaluării 
intermediare menționate la articolul 11 și 
în conformitate cu articolul 26 din 
Regulamentul nr. .../2013 [programul-
cadru Orizont 2020], inițiativele 
tehnologice comune, ca instrumente de 
finanțare specifice ale programului 
Orizont 2020, ar trebui să facă obiectul 
unei evaluări intermediare detaliate, care 
ar trebui să includă, printre altele, o 
analiză a gradului lor de deschidere, 
transparență și eficiență.

Or. en

(A se vedea articolul 26 din Regulamentul privind programul Orizont 2020.)

Justificare

Această trimitere este necesară pentru a se lua în considerare rezultatul final al negocierilor 
privind programul Orizont 2020. Astfel se reflectă un alt aspect important pe care 
Parlamentul a reușit să îl includă la articolul 26 din Regulamentul privind programul Orizont 
2020.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Întreprinderea comună Clean Sky va (20) Întreprinderea comună Clean Sky va 
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funcționa până la 31 decembrie 2017. 
Întreprinderea comună Clean Sky 2 ar 
trebui să ofere în continuare asistență 
programului de cercetare Clean Sky prin 
extinderea domeniului de aplicare a 
activităților pe baza unui set de norme 
modificat. Tranziția de la întreprinderea 
comună Clean Sky la întreprinderea 
comună Clean Sky 2 ar trebui aliniată și 
sincronizată la tranziția de la cel de-al 
șaptelea program-cadru la programul-cadru 
Orizont 2020 cu scopul de a se garanta 
utilizarea optimă a finanțării disponibile 
pentru cercetare. Pentru a se asigura 
certitudinea și claritatea juridică, 
Regulamentul (CE) nr. 71/2008 al 
Consiliului ar trebui, prin urmare, să fie 
abrogat și să fie prevăzute dispoziții 
tranzitorii.

funcționa până la 31 decembrie 2017. 
Întreprinderea comună Clean Sky 2 ar 
trebui să ofere în continuare asistență 
programului de cercetare Clean Sky prin 
implementarea activităților rămase care 
au fost programate în cadrul programului 
de cercetare Clean Sky în conformitate cu 
normele întreprinderii comune Clean Sky. 
Tranziția de la întreprinderea comună 
Clean Sky la întreprinderea comună Clean 
Sky 2 ar trebui aliniată și sincronizată la 
tranziția de la cel de-al șaptelea program-
cadru la programul-cadru Orizont 2020 cu 
scopul de a se garanta utilizarea optimă a 
finanțării disponibile pentru cercetare. 
Pentru a se asigura certitudinea și claritatea 
juridică, Regulamentul (CE) nr. 71/2008 al 
Consiliului ar trebui, prin urmare, să fie 
abrogat și să fie prevăzute dispoziții 
tranzitorii.

Or. en

Justificare

Trebuie clarificat faptul că activitatea întreprinderii comune Clean Sky 2 se limitează 
exclusiv la implementarea activităților rămase, care au fost inițial prevăzute până în 2017 în 
cadrul programului de cercetare Clean Sky. Aceste activități rămase ar trebui să respecte 
normele „vechi” din programul Clean Sky, iar activitățile din cadrul Clean Sky 2 ar trebui să 
respecte normele „noi”. Întrucât această situația este deja destul de greoaie, cele două tipuri 
de norme nu ar trebui modificate și nici combinate în perioada 2014-2017.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Având în vedere obiectivul general 
al programului Orizont 2020 de a 
simplifica și armoniza mai mult 
mecanismele de finanțare a cercetării și 
inovării la nivelul Uniunii, durata tuturor 
parteneriatelor de tip public-privat 
finanțate în cadrul programului Orizont 
2020 ar trebui aliniată la durata 
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programului-cadru pentru a se evita 
situația în care mai multe seturi de norme 
sunt valabile simultan și pentru a se evita 
sarcina administrativă suplimentară care 
ar fi generată de această situație și care ar 
reveni în viitor participanților și 
organismelor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20b) Având în vedere importanța 
cercetărilor fundamentale pentru ideile de 
pionierat care favorizează inovarea în 
viitor, solicită să fie formulate propuneri 
de proiecte colaborative de C-D în 
domeniul cercetării aeronautice în cadrul 
programului Orizont 2020, în plus față de 
activitățile întreprinderii comune Clean 
Sky 2 și în paralel cu acestea, în special în 
ceea ce privește cercetările desfășurate la 
nivelurile de maturitate a tehnologiilor 1-
4.

Or. en

Justificare

Potrivit Regulamentului privind Orizont 2020, activitățile C-D vizate de ITC ar trebui de 
asemenea incluse în cererile de propuneri obișnuite din cadrul programelor de lucru ale 
Orizont 2020. În cazul Clean Sky 2, raportorul recomandă să se desfășoare cercetări sub 
formă de colaborare în paralel cu activitățile din cadrul Clean Sky 2 de la nivelurile 
inferioare de maturitate a tehnologiilor (TRL), pentru a putea fi incluse mai multe universități 
și IMM-uri în activitățile de cercetare din domeniul aeronautic finanțate de UE, asigurându-
se astfel un echilibru just între TRL de la nivelurile inferioare și cele superioare și creând, 
prin urmare, un mediu de cercetare concurențial care va impulsiona inovarea în viitor.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 20 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20c) Având în vedere importanța inovării 
continue pentru competitivitatea 
sectorului transporturilor din Uniune și, 
respectiv, numărul ridicat al inițiativelor 
tehnologice comune în acest domeniu, 
creditele alocate provocării privind 
transportul inteligent, ecologic și integrat 
din cadrul pilonului privind provocările 
societale din programul Orizont 2020 ar
trebui să facă obiectul unei evaluări 
bugetare amănunțite și al unei eventuale 
majorări în conformitate cu articolul 26 
din Regulamentul privind Orizont 2020. 

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că provocarea privind transporturile trebuie să finanțeze trei ITC 
(SESAR, Clean Sky 2 și, foarte probabil, Shift2Rail), bugetul acestei provocări pare să fie 
supus unor presiuni deosebit de mari, ceea ce poate avea efecte negative asupra cercetării 
colaborative în acest domeniu. Raportorul recomandă insistent, așadar, ca provocarea 
privind transporturile să fie supusă unei evaluări bugetare în cadrul evaluării la mijlocul 
perioadei.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 20 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20d) Având în vedere sinergiile 
preconizate între Orizont 2020 și 
fondurile structurale, precum și 
programele naționale și regionale 
pertinente de finanțare a activităților C-D, 
regiunile din Uniune ar trebui încurajate 
să contribuie în mod proactiv la 
activitățile întreprinderii comune Clean 
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Sky 2, de exemplu prin sprijinirea 
financiară a unei infrastructuri de 
cercetare pertinente, elaborarea de 
propuneri, exploatarea rezultatelor 
cercetărilor sau a activităților de 
relaționare ale actorilor relevanți, pentru 
a spori impactul regional al activităților 
din cadrul Clean Sky 2 și potențialul 
acestora de a genera locuri de muncă și 
creștere economică la nivel regional. 

Or. en

Justificare

Parlamentul European a promovat cu succes includerea unui nou articol în Regulamentul-
cadru Orizont 2020 prin care se cere în mod expres realizarea unor sinergii mai puternice 
între programul Orizont 2020 și fondurile structurale. În acest context, ITC nu ar trebui să 
reprezinte o excepție. Regiunile ar trebui să fie încurajate să contribuie la activitățile 
acestora, în special având în vedere potențialul lor enorm de consolidare a grupurilor 
regionale.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea punerii în aplicare a 
inițiativei tehnologice comune în sectorul 
aeronauticii, o întreprindere comună în 
sensul articolului 187 din tratat (denumită 
în continuare „întreprinderea comună 
Clean Sky 2”) este înființată pentru 
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 
31 decembrie 2024.

(1) În vederea punerii în aplicare a 
inițiativei tehnologice comune în sectorul 
aeronauticii, o întreprindere comună în 
sensul articolului 187 din tratat (denumită 
în continuare „întreprinderea comună 
Clean Sky 2”) este înființată pentru 
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 
31 decembrie 2020.

Or. en

(A se vedea amendamentul la considerentul 20.)

Justificare

Atunci când două generații de ITC emit cereri (cu membri diferiți, norme diferite, bugete 
diferite), acest lucru generează costuri administrative, sporește complexitatea finanțării de 
către UE a activităților de cercetare și maschează sumele efectiv cheltuite în fiecare an. 
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Durata ITC ar trebui, așadar, să coincidă cu durata programului Orizont 2020 și a 
viitoarelor programe-cadru. Scurtarea perioadei prevăzute pentru Clean Sky 2 permite, de 
asemenea, întreprinderii comune să facă față unui buget redus fără a fi obligată să își revadă 
activitățile planificate.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Sfera activităților

(1) Pentru a îndeplini obiectivele stabilite 
la articolul 2, programul de cercetare 
Clean Sky 2 poate finanța activități de 
cercetare și dezvoltare care corespund 
nivelurilor de maturitate a tehnologiilor 
2-6.
(2) În cazul în care programul de 
cercetare Clean Sky 2 prevede activități de 
inovare care corespund nivelurilor de 
maturitate a tehnologiilor 7 și 8, ratele de 
finanțare pentru acțiuni indirecte se reduc 
în conformitate cu [articolul 22] din 
normele de participare. 

Or. en

Justificare

Prin acest articol se clarifică sfera activităților întreprinderii comune Clean Sky 2, în special 
în ceea ce privește TRL pertinente vizate de programul său de cercetare, deoarece se pare că 
există o opinie răspândită conform căreia Clean Sky 2 își desfășoară activitățile in legătură 
strânsă cu piața, ceea ce nu este adevărat în mod normal. Normele de participare ale Orizont 
2020 impun, de asemenea, luarea în considerare în mod mai serios a conceptului de TRL 
atunci când se stabilesc nivelurile de finanțare, aspect vizat în acest articol în legătură cu 
ratele de finanțare aplicate în cazul acțiunilor indirecte.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuția maximă a Uniunii, inclusiv 
creditele AELS, la întreprinderea comună 
Clean Sky 2, menită să acopere costurile 
administrative și operaționale, este de 
1,8 miliarde EUR. Contribuția este plătită 
din creditele bugetului general al Uniunii 
alocat programului specific de punere în 
aplicare a Programului-cadru Orizont 2020, 
în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) 
litera (c) punctul (iv), articolul 60 și 
articolul 61 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 pentru organismele 
menționate la articolul 209 din 
regulamentul respectiv.

(1) Contribuția maximă a Uniunii, inclusiv 
creditele AELS, la întreprinderea comună 
Clean Sky 2, menită să acopere costurile 
administrative și operaționale, este de 
1,575 miliarde EUR. Contribuția este 
plătită din creditele bugetului general al 
Uniunii alocat programului specific de 
punere în aplicare a Programului-cadru 
Orizont 2020, în conformitate cu articolul 
58 alineatul (1) litera (c) punctul (iv), 
articolul 60 și articolul 61 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
pentru organismele menționate la articolul 
209 din regulamentul respectiv.

Or. en

Justificare

Raportorul propune o reducere a bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 cu 12,5% ca 
urmare a reducerii globale a pachetului alocat programului Orizont 2020 în cadrul CFM, 
evitându-se astfel prejudicierea echilibrului fragil dintre, pe de o parte, finanțarea 
activităților de cercetare colaborative din domeniul transportului și, pe de altă parte, 
finanțarea ITC. Această reducere ar trebui să se aplice și altor ITC. Totodată, raportorul 
propune să se reducă perioada de activitate a Clean Sky 2 cu patru ani, ceea ce presupune 
elaborarea unui nou buget în următorul CFM, după 2020.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În vederea evaluării contribuțiilor 
menționate la alineatul (2) litera (b) și la 
clauza 15 alineatul (3) litera (b) din statutul 
prevăzut în anexa I, costurile sunt stabilite 
în conformitate cu practicile contabile 
uzuale privind costurile ale entităților în 
cauză, cu standardele contabile aplicabile 
în țara în care este stabilită entitatea 
respectivă și cu standardele contabile 
internaționale/standardele internaționale de 

(4) În vederea evaluării contribuțiilor 
menționate la alineatul (2) litera (b) și la 
clauza 15 alineatul (3) litera (b) din statutul 
prevăzut în anexa I, costurile sunt stabilite 
în conformitate cu practicile contabile 
uzuale privind costurile ale entităților în 
cauză, cu standardele contabile aplicabile 
în țara în care este stabilită entitatea 
respectivă și cu standardele contabile 
internaționale/standardele internaționale de 
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raportare financiară aplicabile. Costurile 
sunt certificate de către un auditor extern 
independent numit de către entitatea în 
cauză. Evaluarea contribuțiilor este 
verificată de întreprinderea comună Clean 
Sky 2. În caz de incertitudini persistente, ea 
poate fi supusă unui audit de către 
întreprinderea comună Clean Sky 2.

raportare financiară aplicabile. Evaluarea 
contribuțiilor este verificată de 
întreprinderea comună Clean Sky 2. În caz 
de incertitudini persistente, ea poate fi 
supusă unui audit de către întreprinderea 
comună Clean Sky 2. Entitatea vizată 
prezintă publicului larg un raport anual 
privind activitățile sale suplimentare.

Or. en

Justificare

Deși activitățile suplimentare ce vor fi desfășurate de membrii privați reprezintă o contribuție 
salutară la efectul de levier al ITC, acestea nu ar trebui supuse unui audit. Activitățile 
suplimentare trebuie planificate și desfășurate în consecință, trebuie identificate clar ca o 
contribuție în natură și trebuie să facă obiectul unui raport anual. În final trebuie respectată 
suma de 866,25 milioane EUR. Aceste activități nu sunt însă cofinanțate de Uniune și, prin 
urmare, ar trebui scutite de controale, cu excepția celui realizat prin intermediul 
întreprinderii comune.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia efectuează o evaluare 
intermediară a întreprinderii comune Clean 
Sky 2 până la 31 decembrie 2017. Comisia 
trimite concluziile evaluării și observațiile 
sale Parlamentului European și Consiliului 
până la 30 iunie 2018.

(1) Comisia efectuează o evaluare 
intermediară a întreprinderii comune Clean 
Sky 2 până la 31 decembrie 2017. Comisia 
trimite concluziile evaluării și observațiile 
sale Parlamentului European și Consiliului 
până la 30 iunie 2018. Evaluarea 
intermediară a întreprinderii comune 
Clean Sky 2 face parte din evaluarea 
intermediară a programului Orizont 2020 
și este prezentată împreună cu aceasta.

Or. en

Justificare

Acest amendament reflectă modificările aduse articolului 26 din Regulamentul privind 
programul Orizont 2020, în care se menționează clar că ITC sunt incluse în evaluarea 
intermediară a programului Orizont 2020 și fac obiectul acestei evaluări.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Bugetul pentru întreprinderea 
comună Clean Sky 2 poate fi revizuit cu 
ocazia evaluării intermediare. 

Or. en

(A se vedea considerentul 20a)

Justificare
Actul juridic de bază al Clean Sky 2 ar trebui să conțină posibilitatea unei majorări a 
bugetului alocat Clean Sky 2, în funcție de rezultatul evaluării intermediare și ținându-se 
seama în mod corespunzător de toți factorii pertinenți. În general, și actele de bază ale altor 
întreprinderi comune ar trebui să prevadă posibilitatea de a se revizui bugetul ITC.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul (UE) nr. … [Norme de 
participare și difuzare în cadrul Orizont 
2020] se aplică acțiunilor finanțate de 
întreprinderea comună Clean Sky 2. În 
conformitate cu dispozițiile regulamentului 
respectiv, întreprinderea comună Clean 
Sky 2 este considerată un organism de 
finanțare și furnizează asistență financiară 
acțiunilor indirecte menționate la clauza 2 
din statutul prevăzut în anexa I.

Regulamentul (UE) nr. … [Norme de 
participare și difuzare în cadrul Orizont 
2020] și deciziile Comisiei aferente 
punerii sale în aplicare se aplică acțiunilor 
indirecte finanțate de întreprinderea 
comună Clean Sky 2. În conformitate cu 
dispozițiile regulamentului respectiv, 
întreprinderea comună Clean Sky 2 este 
considerată un organism de finanțare și 
furnizează asistență financiară acțiunilor 
indirecte menționate la clauza 2 din statutul 
prevăzut în anexa I.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se clarifică faptul că sunt aplicabile nu numai normele de 
participare, ci și actele de punere în aplicare conexe, cum ar fi normele pentru procedurile de 
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depunere, evaluare, selecție, atribuire și revizuire. Potrivit articolului 1 alineatul (1) din 
normele de participare, aceste norme se aplică numai acțiunilor indirecte.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a se ține seama de necesitățile de 
funcționare specifice ale întreprinderii 
comune Clean Sky 2 și în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (3) din normele de 
participare aferente Orizont 2020, 
planurile de lucru ale întreprinderii 
comune Clean Sky 2 se pot îndepărta de 
la condițiile minime de participare la 
acțiunile indirecte din cadrul Orizont 
2020 permițând participarea a cel puțin 
unei persoane juridice cu sediul într-un 
stat membru sau într-o țară asociată.

Or. en

Justificare

Raportorul se pronunță ferm în favoarea unui singur set de norme (normele de participare) 
pentru toate acțiunile finanțate în cadrul Orizont 2020, inclusiv pentru ITC-uri. Cu toate 
acestea, având în vedere natura specifică a cercetării în domeniul aeronautic, care este 
puternic influențată de structurile sale de furnizare lineare, raportorul consideră că se 
justifică introducerea unei derogări care să prevadă posibilitatea unui singur beneficiar. 
Raportorul susține, așadar, proiectul de act delegat care vizează acest aspect.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Partenerii de bază ai întreprinderii 
comune Clean Sky 2 și afiliații lor sunt 
selectați prin intermediul unei cereri 
deschise, nediscriminatorii și competitive 
și fac obiectul unei evaluări independente. 
Cererile pot fi declanșate de necesitatea 

2. Partenerii de bază ai întreprinderii 
comune Clean Sky 2 și afiliații lor sunt 
selectați prin intermediul unei cereri 
deschise, nediscriminatorii și competitive 
și fac obiectul unei evaluări independente 
în conformitate cu articolul 37 din 
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unor capacități esențiale de punere în 
aplicare a programului. Acestea sunt 
publicate pe site-ul internet al întreprinderii 
comune Clean Sky, fiind comunicate prin 
intermediul grupului de reprezentanți ai 
statelor și al altor canale cu scopul de a se 
asigura cea mai largă participare posibilă.

Regulamentul nr. .../2013 [Normele de 
participare ale Orizont 2020]. Cererile pot 
fi declanșate de necesitatea unor capacități 
esențiale de punere în aplicare a 
programului. Acestea sunt publicate pe 
site-ul internet al întreprinderii comune 
Clean Sky, fiind comunicate prin 
intermediul grupului de reprezentanți ai 
statelor și al altor canale cu scopul de a se 
asigura cea mai largă participare posibilă.

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este să definească mai bine noțiunea de evaluare independentă, 
și anume o evaluare efectuată de experți independenți numiți în conformitate cu normele 
stabilite la articolul 37 din normele de participare.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 7 – punctul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele grupului de reprezentanți ai 
statelor are dreptul să participe la 
reuniunile Consiliului de conducere în 
calitate de observator.

Președintele grupului de reprezentanți ai 
statelor are dreptul să participe la 
reuniunile Consiliului de conducere și să ia 
parte la deliberările acestuia, însă fără a 
avea drept de vot.

Or. en

Justificare

Atât grupul de reprezentanți ai statelor, cât și Comitetul științific sunt organisme consultative 
pe lângă întreprinderea comună Clean Sky 2, în conformitate cu punctul 5 alineatul (2) din 
statut. Pentru a putea îndeplini acest rol în mod corespunzător, aceștia ar trebui să aibă 
dreptul de a asista la reuniunile Consiliului de conducere și de a participa la deliberările din 
cadrul acestuia pentru a face recomandări, deci trebuie să aibă dreptul de a se exprima.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 7 – punctul 3 – paragraful 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele Comitetului științific are 
dreptul să asiste la reuniunile Consiliului 
de conducere și să participe la deliberările 
acestuia, însă fără a avea drept de vot.

Or. en

Justificare

Atât grupul de reprezentanți ai statelor, cât și Comitetul științific sunt organisme consultative 
pe lângă întreprinderea comună Clean Sky 2, în conformitate cu punctul 5 alineatul (2) din 
statut. Pentru a putea îndeplini acest rol în mod corespunzător, aceștia ar trebui să aibă 
dreptul de a asista la reuniunile Consiliului de conducere și de a participa la deliberările din 
cadrul acestuia pentru a face recomandări, deci trebuie să aibă dreptul de a se exprima.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 8 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia asigură coordonarea 
permanentă a activităților programului 
Orizont 2020 și a activităților 
întreprinderii comune Clean Sky 2 prin 
identificarea continuă a unor posibile 
complementarități și sinergii, inclusiv a 
unor suprapuneri dorite, și prin punerea 
în practică a unui proces formal de 
coordonare în vederea precizării 
priorităților de cercetare vizate de 
cercetarea colaborativă din programul-
cadru și a activităților vizate de 
întreprinderea comună Clean Sky 2. 

Or. en

Justificare

Este stringent nevoie de a coordona activitățile de cercetare din programul-cadru și 
activitățile desfășurate în cadrul ITC-urilor, inclusiv gestionarea suprapunerilor dorite și a 
sinergiilor și complementarităților ce se dovedesc necesare. Comisia ar fi entitatea căreia 
această sarcină i-ar reveni în mod firesc, iar rolul pe care îl are în structura de conducere a 
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ITC-urilor (50% din voturi) i-ar pune la dispoziție mijloacele necesare pentru aceasta.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 8 – punctul 2 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) aprobarea cererilor și, după caz, a 
normelor aferente privind procedurile de 
depunere a cererilor, de evaluare, de 
selecție, de atribuire și de revizuire;

(m) aprobarea cererilor;

Or. en

Justificare

Se aplică, mutatis mutandis, normele pentru procedurile de depunere, evaluare, selecție, 
atribuire și evaluare din cadrul Orizont 2020.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 8 – punctul 2 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) aprobarea listei de propuneri și de 
oferte selectate pentru finanțare;

(n) aprobarea listei de propuneri și de 
oferte selectate pentru finanțare pe baza 
listei de clasament elaborate de un 
consiliu de experți independenți în 
conformitate cu articolul 37 din 
Regulamentul nr. .../2013 [Normele de 
participare ale Orizont 2020];

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 10 – punctul 4 – litera ga (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) informează în mod regulat grupul de 
reprezentanți ai statelor și Comitetul 
științific cu privire la toate chestiunile 
care sunt pertinente pentru rolul lor 
consultativ;

Or. en

Justificare

Pentru a-și putea îndeplini sarcina de organisme consultative pe lângă întreprinderea 
comună Clean Sky 2, grupul de reprezentanți ai statelor și Comitetul științific trebuie să 
primească informații adecvate cu privire la toate chestiunile pertinente.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 10 – punctul 4 – litera ta (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ta) dă curs în timp util tuturor 
recomandărilor formulate în urma 
evaluării finale a întreprinderii comune 
Clean Sky, a evaluării intermediare a 
întreprinderii comune Clean Sky 2 și a 
oricărei alte evaluări pertinente a 
activităților din cadrul Clean Sky 2;

Or. en

Justificare

Aceasta este o recomandare care a fost inclusă în prima evaluare intermediară a Clean Sky. 
Pentru a asigura faptul că evaluările oficial prevăzute au un impact suficient de puternic și 
pentru a îmbunătăți gestionarea calității în cadrul întreprinderii comune, directorul executiv 
ar trebui să fie responsabil de implementarea tuturor recomandărilor pertinente.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 11 – punctul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) un reprezentant al fiecărui 
responsabil pentru DTI sau IADP;

Or. en

Justificare

În cazul în care un ITD sau o IADP este condusă de mai mulți responsabili, toți vor fi 
reprezentați în cadrul comitetului director.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 12 – punctul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) elaborarea unui raport anual cu 
privire la evoluția activităților de cercetare 
și dezvoltare, în cooperare cu secția 
pentru comunicare a întreprinderii 
comune Clean Sky 2;

Or. en

Justificare

S-ar recomanda difuzarea cu regularitate de informații mai ample și ușor accesibile cu 
privire la evoluția și rezultatele ITC, pentru a spori gradul de vizibilitate al ITC și a 
sensibiliza publicul larg cu privire la realizările acesteia.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 13 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comitetul științific se întrunește cel 
puțin o dată pe an. Reuniunile sunt 
convocate de către președintele acestuia.

5. Comitetul științific se întrunește cel 
puțin de două ori pe an. Reuniunile sunt 
convocate de către președintele acestuia.

Or. en
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 14 – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Grupul de reprezentanți ai statelor se 
întrunește cel puțin o dată pe an. 
Reuniunile sunt convocate de către 
președintele acestuia. Directorul executiv și 
președintele Consiliului de conducere sau 
reprezentanții acestora participă la 
reuniuni.

2. Grupul de reprezentanți ai statelor se
întrunește cel puțin de două ori pe an. 
Reuniunile sunt convocate de către 
președintele acestuia. Directorul executiv și 
președintele Consiliului de conducere sau 
reprezentanții acestora participă la 
reuniuni.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 14 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Grupul de reprezentanți ai statelor 
primește cu regularitate informații, în 
special cu privire la participarea la 
acțiuni indirecte finanțate de 
întreprinderea comună Clean Sky 2, la 
rezultatul fiecărei cereri și al 
implementării proiectelor, la sinergiile 
atinse împreună cu alte programe 
relevante ale Uniunii, la execuția 
bugetului alocat Clean Sky 2 și la 
difuzarea și exploatarea rezultatelor 
cercetărilor.

Or. en

Justificare

Pentru a-și putea îndeplini sarcina de organism consultativ pe lângă întreprinderea comună 
Clean Sky 2, grupul de reprezentanți ai statelor trebuie să primească informații adecvate cu 
privire la toate chestiunile pertinente.



PR\1007629RO.doc 25/29 PE522.765v01-00

RO

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 23 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Consiliul de conducere poate adopta
norme de prevenire și gestionare a 
conflictelor de interese aplicabile 
membrilor, organismelor și personalului 
său. În normele respective, trebuie să se 
prevadă evitarea unui conflict de interese 
pentru reprezentanții membrilor care fac 
parte din Consiliul de conducere.

2. Consiliul de conducere adoptă norme de 
prevenire și gestionare a conflictelor de 
interese aplicabile membrilor, 
organismelor și personalului său. În 
normele respective, trebuie să se prevadă 
evitarea unui conflict de interese pentru 
reprezentanții membrilor care fac parte din 
Consiliul de conducere.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere 

Raportorul salută propunerea Comisiei referitoare la întreprinderea comună Clean Sky 2 ca o 
parte importantă a pachetului de măsuri pentru investiții în inovare din cadrul programului 
Orizont 2020. Raportorul apreciază sprijinul acordat în continuare de Uniune inițiativei 
tehnologice comune Clean Sky și observă că serviciile Comisiei au dat curs multora dintre 
recomandările formulate în urma primei evaluări intermediare a întreprinderii comune Clean 
Sky. Raportorul salută cu entuziasm în special următoarele aspecte:  

o efectul de levier semnificativ în ceea ce privește finanțarea privată și angajamentul 
asumat de sector de a desfășura activități suplimentare;

o îmbunătățirea structurii de conducere a întreprinderii comune; 

o gradul mai mare de deschidere al parteneriatului public-privat realizat prin cereri 
competitive. 

Cu toate acestea, raportorul a identificat în propunerea Comisiei o serie de aspecte care 
necesită unele ajustări. În special, raportorul recomandă să se aducă modificări următoarelor 
aspecte: 

o adaptarea bugetului;

o armonizarea și coordonarea cu Orizont 2020;

o întărirea organismelor consultative și sporirea transparenței.

Tratarea constrângerilor bugetare ale Orizont 2020

Deși recunoaște faptul că bugetul pentru Clean Sky 2 a fost calculat în funcție de anumite 
obiective specifice care nu s-au modificat și care impun realizarea de activități costisitoare de 
demonstrare a tehnologiilor, raportorul nu sprijină propunerea Comisiei de a nu modifica 
bugetul majorității ITC-urilor deși bugetul global al Orizont 2020 a fost redus cu 12,5%. 
Raportorul regretă profund aceste reduceri, dar consideră că este esențial să se mențină 
echilibrul prevăzut inițial între cercetarea colaborativă din cadrul Orizont 2020 și activitățile 
C-D din cadrul ITC-urilor. Raportorul propune, așadar, o reducere proporțională cu 12,5% a 
contribuției Uniunii la Clean Sky 2 și a pachetului de măsuri de investiții pentru inovare în 
general. 
El recomandă totodată ca bugetele pentru ITC să fie reexaminate în cadrul evaluării la 
mijlocul perioadei. Raportorul consideră, în special, că finanțarea pentru provocarea privind 
transporturile din cadrul Orizont 2020 ar trebui majorată cu următoarea ocazie, având în 
vedere imensele constrângeri bugetare cu care se va confrunta probabil atunci când va trebui 
să finanțeze nu numai Clean Sky 2, ci și SESAR și Shift2Rail. În caz contrar, vor rămâne 
puține fonduri pentru cercetările colaborative de la nivel european în domeniul transporturilor. 
Pentru a atenua efectul reducerilor aplicate contribuției Uniunii la Clean Sky 2, raportorul 
propune, de asemenea, scurtarea duratei de funcționare a Clean Sky 2 de la 2024 la 2020, 
alinierea acesteia la durata de funcționare a cadrului Orizont 2020 de la care este finanțată 
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întreprinderea comună și pregătirea unui nou buget pentru Clean Sky 2 după 2020. Aceste 
măsuri ar trebui să-i permită Clean Sky 2 să își desfășoare activitățile conform planului și să-
și îndeplinească obiectivele conform calendarului prevăzut.

Armonizarea și coordonarea dintre Clean Sky 2 și Orizont 2020

În general, raportorul ar opta pentru un grad mai mare de armonizare și coordonare între 
Clean Sky 2 și Orizont 2020. Reducerea propusă a perioadei de funcționare a întreprinderii 
comune Clean Sky 2 vizează anume acest obiectiv. Pe lângă efectul de atenuare pe care ar 
putea să-l aibă această măsură în contextul unui buget redus, ea are un potențial considerabil 
de a simplifica și a reduce și mai mult sarcina administrativă pentru participanți și pentru 
întreprinderea comună. O perioadă de tranziție de patru ani în cadrul căreia ar putea evolua 
două generații de ITC care organizează cereri - fiecare dintre aceasta aplicând norme de 
participare diferite și având structuri de conducere diferite, membri diferiți și bugete diferite -
generează costuri administrative ridicate, sporește gradul de complexitate al finanțării 
acordate de UE pentru cercetare și maschează sumele cheltuite efectiv în fiecare an. Prin 
urmare, repetarea acestei situații după 2020 trebuie evitată cu orice preț. Având în vedere mai 
ales dezbaterea amplă privind simplificarea programului-cadru, în cadrul căreia existența 
„unui singur set de norme” a fost identificată ca unul dintre elementele esențiale ale 
simplificării, raportorul consideră că acest principiu trebuie respectat în totalitate la 
implementarea ITC-urilor. 

De asemenea, câteva amendamente au scopul de a clarifica sfera efectivă a activităților 
desfășurate în cadrul Clean Sky 2. Raportorul recomandă ca, atunci când se descrie natura 
activităților de cercetare și demonstrare din cadrul Clean Sky 2, să se opereze cu trimiteri 
clare la nivelurile de maturitate a tehnologiilor (TRL) pentru a se evita confuzia legată de 
presupunerea că întreprinderea comună își desfășoară activitățile în legătură strânsă cu piața. 
Trimiterile la TRL pot fi utile și la coordonarea activităților de finanțare ale programului-
cadru și ale întreprinderii comune. În general, TRL cu valori mai mici ar trebui vizate, în mod 
obișnuit, de cercetările colaborative din cadrul Orizont 2020. Cu toate acestea, dacă 
întreprinderea comună optează pentru activități la nivelurile 2-4 ale TRL, Comisia trebuie să 
garanteze că programele de lucru obișnuite din cadrul Orizont 2020 vor viza de asemenea 
subiecte de cercetare similare. Raportorul invită Comisia să își asume un rol activ în 
coordonarea conținutului programelor de lucru ale Orizont 2020 și a conținutului planurilor de 
lucru ale Clean Sky 2. 
O evaluare intermediară comună ar trebui să reprezinte un alt pas în direcția unei mai bune 
armonizări și coordonări între inițiativele tehnologice comune și programul-cadru. O astfel de 
evaluare intermediară nu ar trebui să se limiteze la compilarea evaluării intermediare a 
programului-cadru ca atare - incluzând o evaluare aprofundată a inițiativelor tehnologice 
comune ca instrument de finanțare a Orizont 2020 - ci ar trebui să compileze și toate 
evaluările intermediare individuale ale diferitelor întreprinderi comune.  

Îmbunătățirea guvernanței

O serie de modificări de ordin mai minor propuse de raportor, care se referă la guvernanța 
Clean Sky 2, vizează în principal implementarea noii politici față de ITC care a fost convenită 
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în cadrul negocierilor privind Orizont 2020. Aceste propuneri au ca scop întărirea rolului 
celor două organisme consultative ale întreprinderii comune (grupul de reprezentanți ai 
statelor și Comitetul științific) și sporirea gradului de transparență și de deschidere al structurii 
sale de guvernanță.

Grupul de reprezentanți ai statelor și Comitetul științific ar trebui să fie abilitate să își 
îndeplinească cu adevărat rolul de organisme consultative pe lângă întreprinderea comună. 
Acestea ar trebui să se reunească cel puțin de două ori pe an (nu numai o dată), iar 
reprezentanții lor ar trebui să aibă dreptul de a asista și de a lua cuvântul la reuniunile 
consiliului de conducere. Cele două organisme ar trebui să fie informate cu regularitate cu 
privire la toate chestiunile pertinente. 

Totodată, deschiderea și transparența nu ar trebui să se limiteze la funcționarea internă și la 
procedurile de guvernanță ale întreprinderii comune. Raportorul a inclus o serie de 
amendamente care au ca scop întărirea acestor principii și în legătură cu participarea 
partenerilor la Clean Sky 2 prin intermediul unor cereri de propuneri concurențiale. Aceste 
cereri ar trebui să fie publicate pe site-ul de internet al CORDIS (sau al organizației 
succesoare), iar pentru evaluarea propunerilor ar trebui să se recurgă la experți independenți. 

În paranteze fie spus, raportorul sprijină în general propunerea Comisiei de a reforma și 
generaliza participarea sa la consiliile de conducere ale inițiativelor tehnologice comune. 
Deținerea a 50% din voturi în cadrul Consiliului de conducere al Clean Sky 2 reprezintă 
efectiv dreptul de veto pe care Comisia l-a deținut în cadrul Clean Sky. Cu toate acestea, 
raportorul se așteaptă ca implicarea necesară a Comisiei în toate deciziile Consiliului de 
conducere să îi permită să garanteze și să implementeze politica convenită în cadrul 
negocierilor privind Orizont 2020 față de inițiativele tehnologice comune în general și față de 
Clean Sky 2 în particular.  

Efectul de levier suplimentar

Raportorul apreciază foarte mult noțiunea de activități suplimentare ce vor fi realizate de 
membrii privați ai Clean Sky 2 și se bucură de faptul că se va realiza un efect de levier 
suplimentar sub formă de finanțare privată în acest sens. Raportorul consideră că aceste 
activități ar trebui într-adevăr să aibă legătură cu obiectivele Clean Sky 2, ar trebui planificate 
în fiecare an și ar trebui să facă obiectul unor rapoarte anuale în care să se descrie valoarea lor 
în ceea ce privește contribuția lor suplimentară în natură. Cu toate acestea, raportorul nu 
dorește ca aceste activități suplimentare să facă obiectul unor audite efectuate de Comisie. 
Acest lucru ar putea spori sarcina administrativă pentru membrii privați și poate chiar să ducă 
la auditarea dublă a activităților cofinanțate la nivel național. Această măsură pare să fie, de 
asemenea, ușor disproporțională, având în vedere natura neprecizată și autoimpusă a acestor 
activități suplimentare.    
Raportorul dorește să atragă atenția și asupra faptului că se poate crea un efect de levier 
suplimentar și la nivel regional. Având în vedere introducerea unui nou articol în 
regulamentul-cadrul privind Orizont 2020, prin care se solicită în mod explicit realizarea unor 
sinergii mai puternice între Orizont 2020 și fondurile structurale, ITC nu ar trebui să 
reprezinte o excepție. Regiunile ar trebui încurajate să contribuie la implicarea actorilor lor 
din domeniul cercetării în ITC, de exemplu prin sprijinirea infrastructurii de cercetare 
pertinente, a formulării de propuneri sau a activităților de relaționare ale actorilor vizați. ITC 
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posedă, totuși, un potențial enorm pentru întărirea grupurilor regionale.

În așteptarea actului delegat privind Clean Sky 2

Raportorul a luat act de proiectul de act delegat privind Clean Sky 2 prin care se propune 
îndepărtarea de la condițiile minime de participare la cereri, astfel cum sunt prevăzute în 
normele de participare ale Orizont 2020. Astfel, în actul delegat se propune ca la acțiunile 
indirecte ale Clean Sky 2 să poată participa o singură persoană juridică (în locul a cel puțin 
trei). Având în vedere natura specifică a cercetării în domeniul aeronautic, care este puternic 
influențată de structurile sale de furnizare lineare, raportorul consideră că se justifică 
introducerea unei dispoziții care să prevadă posibilitatea unui singur beneficiar. Raportorul 
susține, așadar, proiectul de act delegat.


