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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on ühisettevõtte Clean Sky 2 
(edaspidi „ühisettevõte“) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad 
tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

2. rõhutab, et ühisettevõtte eesmärke tuleks kohandada järkjärgulise CO-heite 
vähendamisega ning et mis tahes kohandusteks tuleks automaatselt eraldada vajalikud 
rahalised vahendid ja inimressursid;

3. märgib, et ettevõte põhineb liidu ja lennundusettevõtete, s.o avaliku ja erasektori 
partnerlusel, mille eesmärk on töötada välja murrangulised tehnoloogiad, millega muuta 
lennukite ja lennutranspordi keskkonnatoime palju paremaks; märgib, et ettevõte asutati 
2007. aastal teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi 
(edaspidi „seitsmes raamprogramm“) raames ühisettevõtte Clean Sky nime all ning 2014. 
aastal sai sellest teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ 
raames ühisettevõte Clean Sky 2;

4. märgib, et ühisettevõtte programme rahastatakse programmi „Horisont 2020“ raames 
(ajavahemikul 2014–2020) ühiselt nii, et liit eraldab kuni 1755 miljoni euro eest toetusi 
ja eraliikmed panustavad vähemalt 2193,75 miljoni euro suuruse mitterahalise osalusega; 
märgib, et halduskulusid, mis ei tohi nimetatud ajavahemiku jooksul ületada 78 miljonit 
eurot, jagavad liit ja eraliikmed võrdselt;

5. peab tervitatavaks ühisettevõtte suurt panust lennundussektori tõhususe suurendamisse; 
rõhutab ühisettevõtte väga häid tulemusi ja olulist rolli Euroopas selliste 
keskkonnahoidlike tehnoloogiate kiirel arendamisel, mille eesmärk on vähendada 
õhusõidukite tekitatavat CO2-heidet ja mürataset; rõhutab, et ühisettevõttel peaks 
tulevases programmis „Euroopa horisont“ olema strateegiline tähtsus, et aidata kaasa 
2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamisele ja tehnoloogia arengust 
tulenevale CO2-heite kavandatud vähendamisele; 

6. märgib, et ühisettevõtte loodud ja edendatavate tehnoloogiate ülemaailmne kasutamine 
võib kõrvaldada nii suure CO2-heite koguse, kui on Madalmaade koguheide;

7. rõhutab, et Clean Sky I tehnoloogiad on vähendanud CO2-heidet ühe reisija kohta 
pikamaalendudel 19 % ja keskmise pikkusega lendudel 40 %; nõuab, et ühisettevõttele 
antaks kõik vajalikud inim- ja rahalised ressursid, et seda edukat käsitust edasi arendada;

8. märgib, et kuni 40 % ühisettevõtte rahalistest vahenditest eraldatakse selle 16 juhile ja 
nendega seotud üksustele, s.o kõigile ettevõtetele, kelle ülesanne on kogu Clean Sky 2 
programm selle kestuse jooksul ellu viia; märgib, et 30 % ühisettevõtte rahalistest 
vahenditest eraldatakse projektikonkursside ja hankekonkursside kaudu ühisettevõtte 
tuumikpartneritele (kes valitakse välja programmiga seotud pikaajaliste kohustuste 
täitmiseks); märgib ühtlasi, et ülejäänud 30 % rahalistest vahenditest eraldatakse 
projektikonkursside ja hankekonkursside kaudu teistele partneritele (kes tegelevad kindla 
valdkonnaga ja osalevad täpselt kindlaks määratud, piiratud kohustustega projektides); 
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9. märgib, et ühisettevõtte 2018. aasta lõplik eelarve oli kulukohustuste assigneeringutes 
367,6 miljonit eurot ja maksete assigneeringutes 340,3 miljonit eurot; märgib, et 98,7 % 
kulukohustuste assigneeringutest ja 98,6 % maksete assigneeringutest moodustavad 
komisjoni toetused ja eelmistest aastatest üle kantud summad; 

10. märgib, et kulukohustuste assigneeringutest täitis ühisettevõte 99,97 % ja maksete 
assigneeringutest 98,21 %; märgib, et halduskulude maksete assigneeringute täitmise 
määr langes 79,23 %-le (2017. aastal oli see 93,13 %); 

11. märgib, et 2018. aasta esialgse raamatupidamise aastaaruande esitamise tähtajaks 
(2019. aasta veebruari lõpp) deklareerisid ühisettevõtte eraliikmed, et nende mitterahaline 
osalus oli põhitegevustes kokku 399 miljonit eurot, ja ühisettevõte on tõendatud osalusi 
kinnitanud summas 279,9 miljonit eurot; märgib ühtlasi, et eraliikmed deklareerisid, et 
nende mitterahaline osalus oli lisategevustes kokku 827,9 miljonit eurot, millest 
ühisettevõte kinnitas 620 miljonit eurot; 

12. märgib, et ettevõttel on praegu 16 juhti ja 193 tuumikpartnerit (sh 50 VKEd) ning välja 
on kuulutatud üheksa projektikonkurssi (mille eesmärk on eraldada ülejäänud rahalised 
vahendid teistele partneritele); märgib, et neist projektikonkurssidest kaheksa puhul on 
hindamisetapp lõppenud ja 27 riigist on välja valitud 560 partnerit (neist 31 % on VKEd, 
kellele eraldatakse 25 % rahalistest vahenditest); 

13. märgib, et ühisettevõttel on kavas oma finantseeskirjad läbi vaadata, et viia need 
vastavusse liidu üldeelarve suhtes kohaldatavate finantsreeglitega kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) 2018/10461; 

14. märgib, et 2011.–2018. aastal seitsmenda raamprogrammi raames ellu viidud 
ühisettevõtte projektides tehtud järelauditite tulemusel selgus, et akumuleerunud 
jääkvigade määr oli 1,21 %, mis on 2 % ülempiirist tublisti madalam; märgib, et 
programmi „Horisont 2020“ raames ellu viidud ühisettevõtte projektide järelaudititest 
selgus, et 2016.–2018. aastal auditeeritud valimis oli akumuleerunud jääkvigade 
määr 1,11 %;

15. märgib, et siseauditi talitus esitas ühisettevõttele väga olulise soovituse, s.o koostada 
ühtne riskiregister, mis peaks sisaldama programmiga seotud riske ja ühisettevõtte kui 
omaette üksuse riske; märgib, et siseaudiitor andis ühisettevõtte juhtkonnale teada, et 
korduva osalemise tõttu juhtimisülesannete täitmisel ja kvaliteedijuhtimise protsesside 
tõttu ei ole ta objektiivne; nõuab tungivalt, et ühisettevõte lahendaks selle probleemi 
viivitamata ja rakendaks täielikult siseauditi ametniku soovitust;

16. märgib murelikult, et siseaudiitor tegi kindlaks mitu riskivaldkonda, milles ühisettevõtte 
juhtkond peab midagi ette võtma; loodab, et juhtkond võtab riskide maandamiseks kõik 
vajalikud meetmed; 

17. märgib, et 2018. aastal avastati kolm juhtumit, kus ühisettevõttelt rahaliste vahendite 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb 
liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, 
(EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, 
(EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).
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saaja oli väidetavalt seotud pettusega, ja neist teatati OLAFile; palub ühisettevõttel võtta 
kõik vajalikud meetmed, et pettust rohkem ei esineks;  

18. soovitab Euroopa Parlamendil anda ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 
2018. aasta eelarve täitmisel heakskiidu.
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