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* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom. 
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o Skupnem podjetju Čisto nebo 2
(COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2013)0505),

– ob upoštevanju členov 187 in 188(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s 
katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0255/2013),

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2013),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Cilj Uredbe (EU) št. …/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne […] 
2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za 
raziskave in inovacije (2014–2020)7

Obzorje 2020 je doseči večji učinek na 
raziskave in inovacije z združevanjem 
sredstev okvirnega programa Obzorje 2020 
in sredstev zasebnega sektorja v okviru 
javno-zasebnih partnerstev na ključnih 
področjih, na katerih bi lahko raziskave in 

(4) Cilj Uredbe (EU) št. …/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne […] 
2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za 
raziskave in inovacije (2014–2020)7

Obzorje 2020 je doseči večji učinek na 
raziskave in inovacije z združevanjem 
sredstev okvirnega programa Obzorje 2020 
in sredstev zasebnega sektorja v okviru 
javno-zasebnih partnerstev na ključnih 
področjih, na katerih bi lahko raziskave in 
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inovacije prispevale k širšim ciljem Unije 
na področju konkurenčnosti in pomagale 
pri spoprijemanju z družbenimi izzivi.
Unija lahko v teh partnerstvih sodeluje s 
finančnimi prispevki za skupna podjetja, 
ustanovljena na podlagi člena 187 Pogodbe 
v skladu s Sklepom št. 1982/2006/ES.

inovacije prispevale k širšim ciljem Unije 
na področju konkurenčnosti, pritegnile 
zasebne naložbe in pomagale pri 
spoprijemanju z družbenimi izzivi. Ta 
partnerstva bi morala temeljiti na 
dolgoročni zavezanosti, ki vključuje 
uravnotežen prispevek vseh partnerjev, 
nositi bi morala odgovornost za dosego 
svojih ciljev in biti usklajena s strateškimi 
cilji Unije na področju raziskav, razvoja 
in inovacij. Upravljanje in delovanje teh 
partnerstev bi moralo potekati na odprt, 
pregleden, učinkovit in uspešen način, 
sodelovanje v njih pa bi morali omogočiti 
širokemu krogu deležnikov, dejavnih na 
posameznih področjih. Unija lahko v teh 
partnerstvih sodeluje s finančnimi 
prispevki za skupna podjetja, ustanovljena 
na podlagi člena 187 Pogodbe v skladu s 
Sklepom št. 1982/2006/ES.

__________________ __________________
7 UL … [OP O2020] 7 UL … [OP O2020]

Or. en

(Glej člen 19 uredbe o programu Obzorje 2020.)

Obrazložitev

Ta dodatek poudarja pomembna načela, ki so bila dogovorjena med pogajanji o programu 
Obzorje 2020 glede skupnih tehnoloških pobud in njihovega zaželenega doprinosa.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V skladu s Sklepom Sveta (EU) 
št. …/2013 z dne […] 2013 o vzpostavitvi 
posebnega programa za Obzorje 2020
(2014–2020)8 bi bilo treba skupnim 
podjetjem, ustanovljenim na podlagi 
Sklepa št. 1982/2006/ES, zagotoviti 
dodatno podporo pod pogoji, določenimi v 

(5) V skladu z Uredbo (EU) št. .../2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne [...] 
2013 o vzpostavitvi okvirnega programa 
Obzorje 2020 in s Sklepom Sveta (EU) 
št. …/2013 z dne […] 2013 o vzpostavitvi 
posebnega programa za Obzorje 2020
(2014–2020)8 bi bilo treba skupnim 
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Sklepu (EU) št. …/2013. podjetjem, ustanovljenim na podlagi 
Sklepa št. 1982/2006/ES, zagotoviti 
dodatno podporo pod pogoji, določenimi v
Uredbi in Sklepu (EU) št. …/2013.

__________________ __________________
8 UL … [PP O2020] 8 UL … [PP O2020]

Or. en

Obrazložitev

Omeniti bi bilo treba ne samo posebni program, ampak tudi okvirni program, ki je pomemben 
za prikaz skladnosti s členom 19 okvirnega programa in načeli v njem.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Skupno podjetje Čisto nebo, 
ustanovljeno z Uredbo Sveta (ES) 
št. 71/2008 z dne 20. decembra 2007 o 
ustanovitvi Skupnega podjetja „Čisto 
nebo“9, izpolnjuje zastavljene cilje 
spodbujanja novih raziskav v okviru javno-
zasebnega partnerstva, ki omogoča 
dolgoročno sodelovanje med evropskimi
deležniki na področju aeronavtike. Mala in 
srednje velika podjetja (MSP) so zelo 
obsežno sodelovala v programu Čisto 
nebo, pri čemer jim je bilo dodeljenih 
približno 40 % proračuna za razpise za 
zbiranje predlogov. Vmesna ocena10

Skupnega podjetja Čisto nebo je pokazala, 
da uspešno spodbuja razvoj v smeri 
okoljskih ciljev. Poleg tega je k 
obsežnemu in razvejanemu sodelovanju 
uspešno privabilo vse ključne industrije v 
Uniji in številna MSP. Spodbudilo je nova 
sodelovanja in udeležbo novih organizacij. 
Njegovo raziskovalno področje bi bilo torej 
treba še naprej podpirati, da bi se dosegli 
cilji, kot so določeni v členu 2 te uredbe.

(6) Skupno podjetje Čisto nebo, 
ustanovljeno z Uredbo Sveta (ES) 
št. 71/2008 z dne 20. decembra 2007 o 
ustanovitvi Skupnega podjetja „Čisto 
nebo“9, izpolnjuje zastavljene cilje 
spodbujanja novih raziskav v okviru javno-
zasebnega partnerstva, ki omogoča 
dolgoročno sodelovanje med evropskimi 
deležniki na področju aeronavtike. Mala in 
srednje velika podjetja (MSP) so zelo 
obsežno sodelovala v programu Čisto 
nebo, pri čemer jim je bilo dodeljenih 
približno 40 % proračuna za razpise za 
zbiranje predlogov. Vmesna ocena10

Skupnega podjetja Čisto nebo je pokazala, 
da uspešno spodbuja razvoj v smeri 
okoljskih ciljev. Spodbudilo je nova 
sodelovanja in udeležbo novih organizacij. 
Njegovo raziskovalno področje bi bilo torej 
treba še naprej podpirati, da bi se dosegli 
cilji, kot so določeni v členu 2 te uredbe.
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__________________ __________________
9 UL L 30, 4.2.2008, str. 1–20. 9 UL L 30, 4.2.2008, str. 1–20.
10 SEC/2011/1072 final 10 SEC/2011/1072 final

Or. en

Obrazložitev

Osnutek se ponavlja. Poleg tega sodelovanje širšega kroga deležnikov velja za eno od 
področij, kjer so potrebna dodatna prizadevanja. Zato ta naloga v besedilu ne bi smela biti 
predstavljena kot že narejena. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Njihovi prispevki bi se morali nanašati 
tudi na dodatne dejavnosti, ki jih morajo 
izvajati zasebni člani, kot je določeno v 
načrtu dodatnih dejavnosti; da bi dobili 
ustrezen pregled nad učinkom vzvoda, bi 
morale navedene dodatne dejavnosti 
pomeniti prispevke k širši skupni 
tehnološki pobudi Čisto nebo.

(11) Njihovi prispevki bi se morali nanašati 
tudi na dodatne dejavnosti, ki jih morajo 
izvajati zasebni člani, kot je določeno v 
načrtu dodatnih dejavnosti in predstavljeno 
v letnem poročilu; da bi dobili ustrezen 
pregled nad učinkom vzvoda, bi morale 
navedene dodatne dejavnosti pomeniti 
prispevke k širši skupni tehnološki pobudi 
Čisto nebo.

Or. en

(Glej predlog spremembe člena 4(4).)

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Brez poseganja v vmesno oceno iz 
člena 11 in v skladu s členom 26 Uredbe 
št. .../2013 [okvirni program Obzorje 
2020] bi skupne tehnološke pobude, kot 
poseben instrument financiranja 
programa Obzorje 2020, morale biti 



PR\1007629SL.doc 9/27 PE522.765v01-00

SL

predmet poglobljene vmesne ocene, ki bi 
med drugim morala vključevati analizo 
odprtosti, preglednosti in učinkovitosti.

Or. en

(Glej člen 26 uredbe o programu Obzorje 2020.)

Obrazložitev

Ta navedba je potrebna za upoštevanje končnega izida pogajanj o programu Obzorje 2020. 
Vpliva na drug pomemben vidik, ki ga je Parlamentu uspelo vključiti v člen 26 uredbe o 
programu Obzorje 2020. 

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Skupno podjetje Čisto nebo je bilo 
ustanovljeno za obdobje do 
31. decembra 2017. Skupno podjetje Čisto 
nebo 2 bi moralo zagotoviti nadaljnjo 
podporo raziskovalnemu programu Čisto 
nebo z razširitvijo obsega dejavnosti na 
podlagi spremenjenega sklopa pravil. 
Prehod s Skupnega podjetja Čisto nebo na 
Skupno podjetje Čisto nebo 2 bi bilo treba 
uskladiti s prehodom s sedmega okvirnega 
programa na okvirni program 
Obzorje 2020, da bi se zagotovila 
optimalna poraba sredstev, ki so na voljo 
za raziskave. Zaradi pravne varnosti in 
jasnosti bi bilo zato treba razveljaviti 
Uredbo Sveta (ES) št. 71/2008 in določiti 
prehodne določbe –

(20) Skupno podjetje Čisto nebo je bilo 
ustanovljeno za obdobje do
31. decembra 2017. Skupno podjetje Čisto 
nebo 2 bi moralo zagotoviti nadaljnjo 
podporo raziskovalnemu programu Čisto 
nebo z izvajanjem preostalih dejavnosti, ki 
so predvidene v raziskovalnem programu 
Čisto nebo, v skladu s pravili Skupnega 
podjetja Čisto nebo.  Prehod s Skupnega 
podjetja Čisto nebo na Skupno podjetje 
Čisto nebo 2 bi bilo treba uskladiti s 
prehodom s sedmega okvirnega programa 
na okvirni program Obzorje 2020, da bi se 
zagotovila optimalna poraba sredstev, ki so 
na voljo za raziskave. Zaradi pravne 
varnosti in jasnosti bi bilo zato treba 
razveljaviti Uredbo Sveta (ES) št. 71/2008 
in določiti prehodne določbe –

Or. en

Obrazložitev

Jasno je treba navesti, da Skupno podjetje Čisto nebo 2 izvaja zgolj preostale dejavnosti, ki so 
bile prvotno predvidene za obdobje do leta 2017 v okviru raziskovalnega programa Čisto 
nebo, in nič drugega.  Pri teh preostalih dejavnostih bi bilo treba upoštevati „stari“ sklop 
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pravil programa Čisto nebo, pri dejavnostih Skupnega podjetja Čisto nebo 2 pa „novi“ sklop 
pravil. Ker je to že dovolj zapleteno, se na teh dveh sklopih pravil med letoma 2014 in 2017 
ne bi smelo izvajati nobenih sprememb ali posegov.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Za uresničitev splošnega cilja 
programa Obzorje 2020, ki je poenostaviti 
in uskladiti financiranje raziskav in 
inovacij na ravni EU, bi bilo treba 
trajanje vseh javno-zasebnih partnerstev, 
ki se financirajo v okviru programa 
Obzorje 2020, uskladiti s trajanjem 
okvirnega programa, da se v prihodnje 
preprečijo vzporedna uporaba dveh 
različnih sklopov pravil in s tem povezana 
dodatna upravna bremena za udeležence 
in organe Unije. 

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20b) Zaradi pomena temeljnih raziskav 
za ustvarjanje prebojnih zamisli, ki 
omogočajo prihodnje inovacije, bi bilo 
treba razpise za zbiranje predlogov za 
projekte raziskovalnega in razvojnega 
sodelovanja pri raziskavah na področju 
aeronavtike razpisati v okviru programa 
Obzorje 2020, in sicer dodatno k 
dejavnostim Skupnega podjetja Čisto nebo 
2 in vzporedno z njimi, zlasti kar zadeva 
raziskave na ravneh tehnološke 
pripravljenosti 1 do 4.



PR\1007629SL.doc 11/27 PE522.765v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

V skladu z uredbo o programu Obzorje 2020 bi bilo treba v redne razpise za zbiranje 
predlogov v okviru delovnih programov programa Obzorje 2020 vključiti tudi raziskovalne in 
razvojne dejavnosti, ki jih pokrivajo skupne tehnološke pobude.  V primeru Skupnega podjetja 
Čisto nebo 2 poročevalec priporoča, da se skupno raziskovanje izvaja vzporedno z 
dejavnostmi Skupnega podjetja na nižjih ravneh tehnološke pripravljenosti, da se doseže širše 
vključevanje univerz in MSP v aeronavtične raziskave, ki jih financira EU, zagotovi pravo 
ravnovesje med nižjimi in višjimi ravnmi tehnološke pripravljenosti, ustvari konkurenčno
raziskovalno okolje in spodbudijo prihodnje inovacije.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20c) Glede na pomen stalnih inovacij za 
konkurenčnost prevoznega sektorja in 
temu ustrezno veliko število skupnih 
tehnoloških pobud na tem področju bi bilo 
treba odobritve, dodeljene izzivu 
pametnega, zelenega in integriranega 
prevoza v okviru družbenih izzivov 
programa Obzorje 2020, temeljito oceniti 
z vidika proračuna in jih po možnosti 
povečati v skladu s členom 26 uredbe o 
programu Obzorje 2020. 

Or. en

Obrazložitev

V okviru izziva prevoza naj bi se financirale tri skupne tehnološke pobude: SESAR, Čisto nebo 
2 in po vsej verjetnosti tudi Shift2Rail, zato je proračun tega izziva videti posebej obremenjen, 
kar ima lahko negativne posledice za skupne raziskave na tem področju. Poročevalec zato 
odločno priporoča, da se v okviru vmesne ocene opravi proračunski pregled izziva prevoza.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 d (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20d) Ob ustreznem upoštevanju 
pričakovanih sinergij med programom 
Obzorje 2020 in strukturnimi skladi, pa 
tudi ustreznimi nacionalnimi in 
regionalnimi programi financiranja 
raziskav in razvoja, bi bilo treba regije po 
vsej Uniji spodbujati, naj dejavno 
prispevajo k dejavnostim Skupnega 
podjetja Čisto nebo 2, na primer s 
finančnim podpiranjem ustrezne 
raziskovalne infrastrukture, pripravo 
predlogov, uporabo rezultatov raziskav ali 
dejavnosti mreženja ustreznih akterjev, da 
se povečata regionalni učinek dejavnosti 
Čisto nebo 2 in njihov potencial za 
ustvarjanje delovnih mest in rasti na 
regionalni ravni. 

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament si je uspešno prizadeval za nov člen v okvirni uredbi o programu Obzorje 
2020, ki izrecno zahteva boljše sinergije med programom obzorje 2020 in Strukturnimi skladi. 
Skupne tehnološke pobude v tem smislu ne bi smele biti izjema. Regije bi bilo treba 
spodbujati, naj prispevajo k njihovim dejavnostim, zlasti zaradi njihovega velikega potenciala 
za krepitev regionalnih grozdov.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za izvajanje skupne tehnološke pobude 
na področju aeronavtike se za obdobje od
1. januarja 2014 do 31. decembra 2024 
ustanovi skupno podjetje v smislu 
člena 187 Pogodbe (v nadaljnjem besedilu: 
Skupno podjetje Čisto nebo 2).

1. Za izvajanje skupne tehnološke pobude 
na področju aeronavtike se za obdobje od
1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 
ustanovi skupno podjetje v smislu 
člena 187 Pogodbe (v nadaljnjem besedilu: 
Skupno podjetje Čisto nebo 2).

Or. en
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(Glej predlog spremembe uvodne izjave 20.)

Obrazložitev

Vzporedni obstoj dveh generacij skupnih tehnoloških pobud, ki razpisujeta razpise (z 
različnimi člani, različnimi pravili in različnima proračunoma) povzroča upravne stroške, 
povečuje kompleksnost financiranja raziskav EU in prikriva dejanske zneske, ki se letno 
porabijo za financiranje. Trajanje skupnih tehnoloških pobud bi bilo torej treba uskladiti s 
trajanjem programa Obzorje 2020 in prihodnjih okvirnih programov. Poleg tega skrajšanje 
časovnega okvira za Čisto nebo 2 Skupnemu podjetju omogoča, da težave z omejenim 
proračunom rešuje brez spreminjanja načrtovanih dejavnosti.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Obseg dejavnosti

1. Raziskovalni program Čisto nebo 2 
lahko za uresničitev ciljev iz člena 2 
financira raziskovalne in razvojne 
dejavnosti, ki zajemajo ravni tehnološke 
pripravljenosti od 2 do 6.
2. V primeru da raziskovalni program 
Čisto nebo 2 zagotavlja sredstva za 
inovacijske dejavnosti, ki zajemajo ravni 
tehnološke pripravljenosti od 7 do 8, se 
stopnje financiranja za posredne ukrepe 
zmanjšajo v skladu s [členom 22] pravil za 
sodelovanje.  

Or. en

Obrazložitev

Namen tega člena je razjasniti obseg dejavnosti Skupnega podjetja Čisto nebo 2, zlasti kar 
zadeva ustrezne ravni tehnološke pripravljenosti, ki jih pokriva njegov raziskovalni program, 
saj je videti, da velja splošno prepričanje, da Čisto nebo deluje v bližini trga, kar običajno ne 
bo držalo. Pravila za sodelovanje v programu Obzorje 2020 prav tako pozivajo k večjemu 
upoštevanju koncepta ravni tehnološke pripravljenosti pri določanju stopenj financiranja, kar 
je povzeto v tem členu, kar zadeva stopnje financiranja, ki se uporabljajo za posredne ukrepe.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Najvišji prispevek Unije, vključno z 
odobritvami Efte, za Skupno podjetje Čisto 
nebo 2 za kritje upravnih stroškov in 
stroškov poslovanja je 1,8 milijarde EUR.
Plača se iz sredstev splošnega proračuna 
Unije, dodeljenih posebnemu programu za 
izvajanje okvirnega programa 
Obzorje 2020 v skladu s 
členom 58(1)(c)(iv) ter členom 60 in 
členom 61 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012 za organe iz člena 209 
navedene uredbe.

1. Najvišji prispevek Unije, vključno z 
odobritvami Efte, za Skupno podjetje Čisto 
nebo 2 za kritje upravnih stroškov in 
stroškov poslovanja je
1,575 milijarde EUR. Plača se iz sredstev 
splošnega proračuna Unije, dodeljenih 
posebnemu programu za izvajanje 
okvirnega programa Obzorje 2020 v skladu 
s členom 58(1)(c)(iv) ter členom 60 in 
členom 61 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012 za organe iz člena 209 
navedene uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec predlaga zmanjšanje proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za 12,5 % 
zaradi splošnega zmanjšanja sredstev za program Obzorje 2020 v okviru večletnega 
finančnega okvira, da se ne ogrozi občutljivo ravnovesje financiranja za skupne raziskave na 
področju prevoza na eni strani in financiranja za skupne tehnološke pobude na drugi strani. 
Enako zmanjšanje bi se moralo uporabiti za ostale skupne tehnološke pobude. Istočasno 
predlaga skrajšanje trajanja Čistega neba 2 za 4 leta, za kar bi bilo treba pripraviti 
prenovljen proračun v okviru prihodnjega večletnega finančnega okvira za obdobje po letu 
2020. 

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za oceno vrednosti prispevkov iz 
točke (b) odstavka 2 in določbe 15(3)(b) 
Statuta, določenega v Prilogi I, se stroški 
določijo v skladu z običajnimi praksami 
stroškovnega računovodstva zadevnih 
subjektov, veljavnimi računovodskimi 
standardi države, v kateri ima subjekt 

4. Za oceno vrednosti prispevkov iz 
točke (b) odstavka 2 in določbe 15(3)(b) 
Statuta, določenega v Prilogi I, se stroški 
določijo v skladu z običajnimi praksami 
stroškovnega računovodstva zadevnih 
subjektov, veljavnimi računovodskimi 
standardi države, v kateri ima subjekt 
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sedež, in veljavnimi mednarodnimi 
računovodskimi standardi/mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja.
Stroške potrdi neodvisni zunanji revizor, 
ki ga imenuje zadevni subjekt. Oceno 
vrednosti prispevkov preveri Skupno 
podjetje Čisto nebo 2. Če negotovosti 
ostajajo, jo lahko Skupno podjetje Čisto 
nebo 2 revidira.

sedež, in veljavnimi mednarodnimi 
računovodskimi standardi/mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja.
Oceno vrednosti prispevkov preveri 
Skupno podjetje Čisto nebo 2. Če 
negotovosti ostajajo, jo lahko Skupno 
podjetje Čisto nebo 2 revidira. Zadevni 
subjekt splošni javnosti predloži letno 
poročilo o svojih dodatnih dejavnostih. 

Or. en

Obrazložitev

Dodatne dejavnosti, ki bi jih izvajali zasebni člani, so dobrodošel prispevek k 
spodbujevalnemu učinku skupnih tehnoloških pobud, vendar ne bi smele biti predmet revizije.  
Dodatne dejavnosti bi bilo treba načrtovati in skladno s tem izvajati, treba bi jih bilo jasno 
obravnavati kot prispevke v naravi ter o njih letno poročati.  Na koncu je treba doseči znesek 
866,25 milijona EUR. Vendar pa te dejavnosti niso sofinancirane s strani Unije in bi se zato 
morale nadzorovati izključno s strani Skupnega podjetja.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 31. decembra 2017 pripravi 
vmesno oceno Skupnega podjetja Čisto 
nebo 2. Komisija ugotovitve ocene in 
pripombe pošlje Evropskemu parlamentu 
in Svetu do 30. junija 2018.

1. Komisija do 31. decembra 2017 pripravi 
vmesno oceno Skupnega podjetja Čisto 
nebo 2. Komisija ugotovitve ocene in 
pripombe pošlje Evropskemu parlamentu 
in Svetu do 30. junija 2018. Vmesna ocena 
Skupnega podjetja Čisto nebo 2 je del 
vmesne ocene programa Obzorje 2020 in 
se predloži skupaj z njo.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe odraža spremembe člena 26 uredbe o programu Obzorje 2020, kjer so 
skupne tehnološke pobude jasno omenjene kot del in predmet vmesne ocene programa 
Obzorje 2020.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Med izvajanjem vmesne ocene se 
lahko pregleda proračun Skupnega 
podjetja Čisto nebo 2.  

Or. en

(Glej uvodno izjavo 20a)

Obrazložitev

Glede na rezultat vmesne ocene in ob ustreznem upoštevanju vseh drugih pomembnih 
dejavnikov bi bilo treba v temeljni pravni akt za Čisto nebo 2 vključiti možnost povečanja 
proračuna za ta program. Omembo možnosti pregleda proračuna skupne tehnološke pobude 
med vmesno oceno bi bilo treba na splošno vključiti tudi v temeljne akte drugih skupnih 
podjetij.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za ukrepe, ki jih financira Skupno podjetje 
Čisto nebo 2, se uporablja Uredba (EU) 
št. … [pravila za sodelovanje v programu 
Obzorje 2020 in razširjanje njegovih 
rezultatov]. V skladu z navedeno uredbo se 
Skupno podjetje Čisto nebo 2 šteje za 
organ financiranja in zagotavlja finančno 
podporo posrednim ukrepom, kot je 
določeno v določbi 2 Statuta iz Priloge I.

Za posredne ukrepe, ki jih financira 
Skupno podjetje Čisto nebo 2, se
uporabljajo Uredba (EU) št. … [pravila za 
sodelovanje v programu Obzorje 2020 in 
razširjanje njegovih rezultatov] in sklepi 
Komisije, ki se nanašajo na njeno 
izvajanje. V skladu z navedeno uredbo se 
Skupno podjetje Čisto nebo 2 šteje za 
organ financiranja in zagotavlja finančno 
podporo posrednim ukrepom, kot je 
določeno v določbi 2 Statuta iz Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je obrazložiti, da se ne uporabljajo samo pravila za 
sodelovanje, ampak tudi s tem povezani izvedbeni akti, kot so pravila za postopke oddaje 
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ponudb, vrednotenja, izbire, oddaje naročil in revizije. V skladu s členom 1 (1) pravil za 
sodelovanje se ta pravila uporabljajo samo za posredne ukrepe.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se upoštevajo posebne potrebe 
delovanja Skupnega podjetja Čisto nebo 2 
in v skladu s členom 8(3) pravil za 
sodelovanje v programu Obzorje 2020, 
lahko delovni načrti Skupnega podjetja 
Čisto nebo 2 odstopajo od minimalnih 
pogojev za sodelovanje v posrednih 
ukrepih programa Obzorje 2020, tako da 
se omogoči sodelovanje najmanj enega 
pravnega subjekta, ki ima sedež v državi 
članici ali pridruženi državi.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec odločno podpira zamisel enega samega sklopa pravil, t.j. pravil za sodelovanje, 
za vse ukrepe, ki se financirajo v okviru programa Obzorje 2020, vključno s skupnimi 
tehnološkimi pobudami. Vendar pa glede na posebno naravo sektorja raziskav na področju 
aeronavtike, ki ga močno oblikujejo njegove linearne strukture oskrbe, meni, da je 
odstopanje, ki določa klavzulo o enem samem upravičencu, upravičeno. Zato osnutek 
delegiranega akta v zvezi s tem odobrava.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 4 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ključni partnerji Skupnega podjetja 
Čisto nebo 2 in njihovi zadevni pridruženi 
člani se izberejo na podlagi javnega, 
nediskriminacijskega in konkurenčnega 
razpisa ter neodvisne ocene. Razpisi se 
izvedejo zaradi potrebe po ključnih 
zmogljivostih za izvajanje programa.

2. Ključni partnerji Skupnega podjetja 
Čisto nebo 2 in njihovi zadevni pridruženi 
člani se izberejo na podlagi javnega, 
nediskriminacijskega in konkurenčnega 
razpisa ter neodvisne ocene v skladu s 
členom 37 Uredbe (EU) št. [pravila za 
sodelovanje v programu Obzorje 2020 in 
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Objavijo se na spletni strani Skupnega 
podjetja Čisto nebo 2 ter sporočijo prek 
skupine predstavnikov držav in po drugih 
poteh, da se zagotovi čim večja udeležba.

razširjanje njegovih rezultatov].  Razpisi 
se izvedejo zaradi potrebe po ključnih 
zmogljivostih za izvajanje programa.
Objavijo se na spletni strani Skupnega 
podjetja Čisto nebo 2 ter sporočijo prek 
skupine predstavnikov držav in po drugih 
poteh, da se zagotovi čim večja udeležba.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je dodatno opredeliti, kaj pomeni neodvisna ocena; to je 
ocena neodvisnih strokovnjakov, ki so imenovani v skladu s pravili iz člena 37 pravil za 
sodelovanje. 

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 7 – točka 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predsednik skupine predstavnikov držav
ima pravico, da se sestankov upravnega 
odbora udeležuje kot opazovalec.

Predsednik skupine predstavnikov držav 
ima pravico, da se udeležuje sestankov 
upravnega odbora in sodeluje v razpravah, 
vendar nima glasovalne pravice.

Or. en

Obrazložitev

Znanstveni odbor in skupina predstavnikov držav sta svetovalna organa Skupnega podjetja 
Čisto nebo 2 v skladu s točko 5(2) Statuta. Da bi to nalogo lahko ustrezno opravljala, bi jima 
bilo treba dati pravico, da se udeležujeta sestankov upravnega odbora in sodelujeta na 
tamkajšnjih razpravah. Kdor svetuje, ima pravico do besede.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 7 – točka 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predsednik znanstvenega odbora ima 
pravico, da se udeležuje sestankov 
upravnega odbora in sodeluje v 
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razpravah, vendar nima glasovalne 
pravice.

Or. en

Obrazložitev

Znanstveni odbor in skupina predstavnikov držav sta svetovalna organa Skupnega podjetja 
Čisto nebo 2 v skladu s točko 5(2) Statuta. Da bi to nalogo lahko ustrezno opravljala, bi jima 
bilo treba dati pravico, da se udeležujeta sestankov upravnega odbora in sodelujeta na 
tamkajšnjih razpravah. Kdor svetuje, ima pravico do besede.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 8 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija zagotavlja stalno 
usklajevanje med dejavnostmi programa 
Obzorje 2020 in dejavnostmi Skupnega 
podjetja Čisto nebo 2 z rednim 
ugotavljanjem možnih medsebojnih 
dopolnjevanj in sinergij, vključno z 
želenimi prekrivanji, in izvajanjem 
uradnega postopka usklajevanja, da se 
natančno določijo raziskovalne 
prednostne naloge, ki jih pokrivajo 
skupne raziskave v okviru okvirnega 
programa, in dejavnosti, ki jih pokriva 
Skupno podjetje Čisto nebo 2. 

Or. en

Obrazložitev

Raziskovalne dejavnosti v okviru okvirnega programa in dejavnosti, ki se izvajajo v okviru 
skupnih tehnoloških pobud, je treba nujno usklajevati, vključno z upravljanjem želenega 
prekrivanja ter potrebnih sinergij in medsebojnih dopolnjevanj. To nalogo bi seveda najbolje 
opravljala Komisija, kateri bi njena vloga v strukturi upravljanja skupnih tehnoloških pobud 
(50 % glasov) morala zagotoviti dovolj možnosti za to. 
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 8 – točka 2 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) odobri razpise in po potrebi s tem 
povezana pravila za postopke oddaje 
ponudb, vrednotenja, izbire, oddaje 
naročil in revizije;

(m) odobri razpise;

Or. en

Obrazložitev

Smiselno se uporabljajo pravila za postopke oddaje ponudb, vrednotenja, izbire, oddaje 
naročil in revizije programa Obzorje 2020.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 8 – točka 2 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) odobri seznam predlogov in ponudb, 
izbranih za financiranje;

(n) odobri seznam predlogov in ponudb, 
izbranih za financiranje na podlagi 
prednostnega seznama, ki ga sestavijo 
neodvisni strokovnjaki v skladu s členom 
37 Uredbe št. .../2013 [pravila za 
sodelovanje v programu Obzorje 2020 in 
razširjanje njegovih rezultatov];

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 10 – točka 4 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) redno obvešča skupino predstavnikov 
držav in znanstveni odbor o vseh zadevah, 
ki so pomembne za njuno svetovalno 
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vlogo; 

Or. en

Obrazložitev

Da bi skupina predstavnikov držav in znanstveni odbor lahko izpolnjevala svojo nalogo 
svetovalnih organov Skupnemu podjetju Čisto nebo 2, bi morala prejemati ustrezne 
informacije o vseh pomembnih zadevah.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 10 – točka 4 – točka t a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ta) pravočasno upošteva vsa priporočila 
iz končne ocene Skupnega podjetja Čisto 
nebo, vmesne ocene Skupnega podjetja 
Čisto nebo 2 in vseh drugih zadevnih ocen 
dejavnosti Čisto nebo 2; 

Or. en

Obrazložitev

To priporočilo je bilo vključeno v prvo vmesno oceno Čistega neba. Izvršni direktor bi moral 
biti odgovoren za ukrepanje v skladu z zadevnimi priporočili, da se zagotovi zadosten učinek 
uradno predvidenih ocenjevanj in izboljša kakovost upravljanja skupnega podjetja .

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 11 – točka 2 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) predstavnik vsakega vodje ITD ali 
IADP;

Or. en

Obrazložitev

Če ima ITD ali IADP več vodij, so vsi zastopani v usmerjevalnem odboru.



PE522.765v01-00 22/27 PR\1007629SL.doc

SL

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 12 – točka 1 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) priprava letnega poročila o 
napredovanju raziskovalnih in razvojnih 
dejavnosti v sodelovanju z oddelkom za 
komuniciranje Skupnega podjetja Čisto 
nebo 2. 

Or. en

Obrazložitev
Priporočljivo bi bilo redno razširjati informacije o napredovanju in učinkovitosti skupne 
tehnološke pobude, in sicer v večjih količinah ter tako, da bi bile lažje dosegljive, da bi se 
povečala prepoznavnost skupne tehnološke pobude in zavedanje o njenih dosežkih v širši 
javnosti. 

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 13 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Znanstveni odbor se sestane najmanj
enkrat na leto. Sestanke sklicuje njegov 
predsednik.

5. Znanstveni odbor se sestane najmanj
dvakrat na leto. Sestanke sklicuje njegov 
predsednik.

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 14 – točka 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Skupina predstavnikov držav se sestane 
najmanj enkrat na leto. Sestanke sklicuje 
njen predsednik. Udeležita se jih izvršni 

2. Skupina predstavnikov držav se sestane 
najmanj dvakrat na leto. Sestanke sklicuje 
njen predsednik. Udeležita se jih izvršni 
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direktor in predsednik upravnega odbora 
ali njuna predstavnika.

direktor in predsednik upravnega odbora 
ali njuna predstavnika.

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 14 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Skupina predstavnikov držav redno 
prejema informacije, zlasti o sodelovanju 
v posrednih ukrepih, ki jih financira 
Skupno podjetje Čisto nebo 2, izidu 
izvajanja posameznih razpisov in 
projektov, sinergijah z drugimi ustreznimi 
programi Unije, izvajanju proračuna 
Čistega neba 2 ter razširjanju in uporabi 
rezultatov raziskav. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi skupina predstavnikov držav lahko izpolnjevala svojo nalogo svetovalnega organa 
Skupnemu podjetju Čisto nebo 2, bi morala prejemati ustrezne informacije o vseh pomembnih 
zadevah.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Priloga 1 – del 23 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravni odbor lahko sprejme pravila za 
preprečevanje in obvladovanje navzkrižij 
interesov, ki se uporabljajo za njegove 
člane, organe in osebje. V teh pravilih se 
zagotovi preprečevanje navzkrižja 
interesov za predstavnike članov v 
upravnem odboru.

2. Upravni odbor sprejme pravila za 
preprečevanje in obvladovanje navzkrižij 
interesov, ki se uporabljajo za njegove 
člane, organe in osebje. V teh pravilih se 
zagotovi preprečevanje navzkrižja 
interesov za predstavnike članov v 
upravnem odboru.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod 

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije o „Skupnem podjetju Čisto nebo 2“ (v nadaljevanju 
SP Čisto nebo 2) kot pomemben del svežnja za inovacijske naložbe v okviru programa 
Obzorje 2020. Ceni nadaljnjo podporo Unije skupni tehnološki pobudi Čisto nebo in 
ugotavlja, da je Komisija povzela številna priporočila iz prve vmesne ocene SP Čisto nebo. 
Odobrava zlasti naslednje vidike: o opazen učinek vzvoda, kar zadeva zasebno financiranje 
in zavezanost industrije k izvajanju dodatnih dejavnosti;

o izboljšano strukturo upravljanja SP; 

o večjo odprtost javno-zasebnega partnerstva zaradi konkurenčnih razpisov. 

Poročevalec pa je vseeno odkril tudi več problematičnih področij, ki zahtevajo še nekaj 
prilagoditev predloga Komisije.  Priporoča predvsem spremembe, ki se nanašajo na: 

o prilagoditev proračuna;

o uskladitev in povezovanje s programom Obzorje 2020;

o okrepitev svetovalnih organov in večjo preglednost.

Spopadanje s proračunskimi omejitvami programa Obzorje 2020

Poročevalec sicer priznava, da je bil proračun za Čisto nebo 2 izračunan na podlagi posebnih 
ciljev, ki se niso spremenili in zahtevajo izvajanje stroškovno intenzivnih dejavnosti 
tehnoloških predstavitev, vendar predloga Komisije, da bi proračun večine skupnih 
tehnoloških pobud ostal nespremenjen, potem ko je bil skupni proračun programa Obzorje 
2020 zmanjšan za 12,5 %, kljub temu ne podpira.  Ta zmanjšanja sredstev globoko obžaluje, 
vendar meni, da je bistveno ohraniti prvotno predvideno ravnovesje med skupnimi 
raziskavami v okviru programa Obzorje 2020 in dejavnostmi RRI skupnih tehnoloških pobud. 
Zato predlaga sorazmerno 12,5-odstotno zmanjšanje prispevka Unije tako za Čisto nebo 2 kot 
za sveženj za inovacijske naložbe na splošno. 
Istočasno priporoča, da se med izvajanjem vmesne ocene ponovno preučijo proračuni skupnih 
tehnoloških pobud. Zlasti meni, da bi bilo treba ob naslednji priložnosti povečati financiranje 
za izziv prevoza v okviru programa Obzorje 2020 glede na precejšnje proračunske omejitve, s 
katerimi se bo po vsej verjetnosti soočal, saj ne financira le pobude Čisto nebo 2, ampak tudi 
pobudi SESAR in Shift2Rail.  V nasprotnem primeru bo za evropske skupne raziskave na 
področju prevoza ostalo le malo denarja. 
Za ublažitev posledic zmanjšanja prispevka Unije za pobudo Čisto nebo 2 poročevalec 
predlaga tudi skrajšanje trajanje te pobude, ki naj bi namesto do leta 2024 trajala le do leta 
2020; trajanje pobude bi se tako uskladilo s trajanjem okvira Obzorje 2020, iz katerega se 
financira SP, hkrati pa bi to zahtevalo tudi pripravo novega proračuna za Čisto nebo po letu 
2020. To bi moralo omogočiti, da bi se dejavnosti pobude Čisto nebo 2 izvajale, kot je 
načrtovano, in da bi se njeni cilji uresničili v predvidenem časovnem okviru.
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Usklajevanje in povezovanje med pobudo Čisto nebo 2 in programom Obzorje 2020

Poročevalec si na splošno želi več usklajevanja in povezovanja med pobudo Čisto nebo 2 in 
programom Obzorje 2020. K temu cilju je usmerjeno tudi predlagano skrajšanje trajanja SP 
Čisto nebo 2. Ta ukrep poleg blažilnih učinkov, ki bi jih lahko imel na zmanjšanje proračuna, 
prinaša tudi veliko možnosti za nadaljnjo poenostavitev in zmanjšanje upravnega bremena za 
udeležence in Skupno podjetje. Štiriletno prehodno obdobje, v katerem bi razpise lahko 
objavljali dve generaciji skupnih tehnoloških pobud, ki bi uporabljali različna pravila za 
sodelovanje in delovali z različnima organizacijama uprave, različnimi člani in različnima 
proračunoma, povzroča visoke upravne stroške, povečuje kompleksnost financiranja raziskav 
EU in prikriva dejanske zneske, ki se letno porabijo za financiranje.  Zato bi bilo treba 
ponovitev take situacije po letu 2020 za vsako ceno preprečiti. Poročevalec je zlasti po 
obsežni razpravi o poenostavitvi okvirnega programa, v kateri je bil „enoten sklop pravil“ 
prepoznan kot eden od temeljev poenostavitve, mnenja, da bi bilo treba to načelo upoštevati 
tudi pri izvajanju skupnih tehnoloških pobud.  

Več predlogov sprememb je usmerjenih k razjasnitvi dejanskega obsega dejavnosti, ki se 
izvajajo v sklopu Čistega neba 2.  Poročevalec priporoča uporabo jasnega sklicevanja na 
stopnje tehnološke pripravljenosti pri opisu narave raziskovalnih in predstavitvenih dejavnosti 
Čistega neba 2, da se prepreči napačno mišljenje, da SP deluje „v bližini trga“. 

Sklicevanje na stopnje tehnološke pripravljenosti je lahko koristno tudi pri usklajevanju 
dejavnosti financiranja okvirnega programa in Skupnega podjetja. Nižje stopnje tehnološke 
pripravljenosti bi na splošno morale pokrivati skupne raziskave v okviru programa Obzorje 
2020. Vseeno bi Komisija v primeru, da se Skupno podjetje odloči izvajati dejavnosti na 
stopnji tehnološke pripravljenosti od 2 do 4, morala zagotoviti, da bodo podobne raziskovalne 
tematike še vedno zajete v redne delovne programe v okviru programa Obzorje 2020.  
Poročevalec poziva Komisijo, naj ima dejavno vlogo pri usklajevanju vsebine delovnih 
programov programa Obzorje 2020 in vsebine delovnih načrtov pobude Čisto nebo 2.  

Dodaten korak k večji usklajenosti in povezovanju med skupnimi tehnološkimi pobudami in 
okvirnim programom bi morala biti skupna vmesna ocena. Takšna vmesna ocena ne bi smela 
zajemati zgolj vmesne ocene okvirnega programa kot takega, vključno s poglobljeno oceno 
skupnih tehnoloških pobud kot instrumenta za financiranje programa Obzorje 2020, ampak 
tudi vse posamezne vmesne ocene različnih skupnih podjetij. 

Boljše upravljanje

Številne manjše spremembe, ki jih poročevalec predlaga v zvezi z upravljanjem pobude Čisto 
nebo 2, se v glavnem nanašajo na izvajanje novega političnega pristopa k skupnim 
tehnološkim pobudam, ki je bil dogovorjen med pogajanji o programu Obzorje 2020.  Namen 
teh sprememb je okrepiti vlogo dveh svetovalnih teles skupnega podjetja, to sta skupina 
predstavnikov držav in znanstveni odbor, ter povečati preglednost in odprtost znotraj njegove 
strukture upravljanja.
Skupini predstavnikov držav in znanstvenemu odboru bi bilo treba omogočiti, da lahko 
učinkovito opravljata svojo nalogo svetovalnih organov skupnemu podjetju. Sestajati bi se 
morala vsaj dvakrat letno (ne le enkrat), njuni predstavniki pa bi morali imeti pravico, da se 
udeležujejo sestankov upravnega odbora in da tam izrazijo svoje mnenje. Oba organa morata 
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biti redno obveščena o vseh pomembnih zadevah. 
Odprtost in preglednost pa ne smeta biti omejeni na notranje operacije in postopke upravljanja 
skupnega podjetja. Več predlogov sprememb poročevalca se nanaša na krepitev teh načel tudi 
v zvezi s sodelovanjem partnerjev v pobudi Čisto nebo 2 prek konkurenčnih razpisov za 
zbiranje predlogov. Takšni razpisi bi morali biti objavljeni na spletni strani službe CORDIS 
(ali strani njene naslednice), predloge pa bi morali oceniti neodvisni strokovnjaki. 

Poročevalec na splošno podpira predlog Komisije o reformi njenega sodelovanja v upravnih 
odborih skupnih tehnoloških pobud in o tem, da to sodelovanje postane rednejše.  Komisija 
ima v upravnem odboru pobude Čisto nebo 2 50-odstotni delež glasovnih pravic, kar je 
enakovredno pravici veta, ki jo je imela v pobudi Čisto nebo. Poročevalec kljub temu 
pričakuje, da bo nujno sodelovanje Komisije pri vseh odločitvah upravnega odbora slednji 
omogočilo, da v zvezi s skupnimi tehnološkimi pobudami na splošno in posebej v zvezi s 
pobudo Čisto nebo 2 ohrani in izvaja politični pristop, ki je bil dogovorjen med pogajanji o 
programu Obzorje 2020.  

Dodatna spodbuda

Poročevalec močno odobrava koncept dodatnih dejavnosti, ki jih bodo izvajali zasebni člani 
pobude Čisto nebo 2, in v tem pogledu izraža zadovoljstvo zaradi dodatne spodbude v obliki 
zasebnega financiranja. Meni, da bi morale biti tovrstne dejavnosti dejansko povezane s cilji 
pobude Čisto nebo 2, morale bi biti načrtovane in o njih bi se moralo letno poročati, pri čemer 
bi bilo treba njihovo vrednost navesti v smislu dodatnega prispevka v naravi. Te dodatne 
dejavnosti pa po njegovem mnenju ne bi smele postati predmet revizije s strani Komisije. To 
bi lahko povečalo upravno breme za zasebne člane in potencialno celo vodilo k dvakratnemu 
revidiranju dejavnosti, ki so prejele nacionalno sofinanciranje. Poleg tega se revizija teh 
dodatnih dejavnosti, glede na njihovo nedoločeno in samoobvezno naravo, zdi nekoliko 
pretiran ukrep.  

Poročevalec bi vrh tega rad poudaril, da bi bilo to dodatno spodbudo možno ustvariti tudi na 
regionalni ravni. Z uvedbo novega člena v okvirni uredbi o programu Obzorje 2020, ki 
izrecno zahteva boljše sinergije med programom Obzorje 2020 in Strukturnimi skladi, skupne 
tehnološke pobude ne bi smele biti izjema. Regije bi bilo treba spodbujati, da prispevajo k 
sodelovanju njihovih raziskovalnih akterjev v skupnih tehnoloških pobudah, na primer s 
podpiranjem ustrezne raziskovalne infrastrukture, pripravo predlogov ali dejavnostmi 
mreženja ustreznih akterjev. Skupne tehnološke pobude imajo nenazadnje ogromen potencial 
za krepitev regionalnih grozdov.

V pričakovanju delegiranega akta o pobudi Čisto nebo 2

Poročevalec je seznanjen z osnutkom delegiranega akta o pobudi Čisto nebo 2, ki vsebuje 
predlog o odstopanju od minimalnih pogojev za sodelovanje v razpisih, kot so predvideni v 
pravilih za sodelovanje v programu Obzorje 2020. V delegiranem aktu je predlagano, da se v 
posrednih ukrepih pobude Čisto nebo 2 dovoli sodelovanje enega samega pravnega subjekta 
(namesto najmanj treh). Poročevalec glede na posebno naravo sektorja raziskav na področju 
aeronavtike, ki ga močno oblikujejo njegove linearne strukture oskrbe, meni, da je „klavzula o 
enem samem upravičencu“ upravičena. Zato podpira osnutek delegiranega akta.


