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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de conclusie van de Rekenkamer dat de onderliggende verrichtingen 
bij de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (‘de 
Onderneming’) over het begrotingsjaar 2018 op alle materiële punten wettig en 
regelmatig zijn;

2. wijst erop dat de doelstellingen van de Gemeenschappelijke Onderneming moeten 
worden aangepast aan de geleidelijke decarbonisatie en dringt erop aan dat voor eventuele 
aanpassingen automatisch de nodige financiële en personele middelen ter beschikking 
worden gesteld;

3. wijst erop dat de Onderneming een publiek-privaat partnerschap van de Unie en de 
luchtvaartindustrie is, dat zich ten doel heeft gesteld baanbrekende technologie te 
ontwikkelen die de milieuprestaties van vliegtuigen en het luchtvervoer aanzienlijk moet 
verbeteren; merkt op dat de Onderneming in 2007 is opgericht uit hoofde van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (“KP7”) onder de 
naam “Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky”, waarna de Onderneming in 2014 
uit hoofde van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020 de naam 
“Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2” kreeg;

4. merkt op dat de programma’s van de Onderneming gezamenlijk worden gefinancierd uit 
hoofde van het programma Horizon 2020 (voor de periode 2014-2020) door middel van 
subsidies van de Unie ten belope van 1 755 miljoen EUR en door middel van bijdragen 
in natura van de particuliere leden ten belope van ten minste 2 193,75 miljoen EUR; wijst 
erop dat de Unie en de particuliere leden de administratieve kosten, die over deze periode 
maximaal 78 miljoen EUR mogen bedragen, gelijk verdelen;

5. is ingenomen met de belangrijke bijdrage die de Onderneming levert om de efficiëntie in 
de luchtvaart te verbeteren; wijst erop dat de Onderneming zeer goede resultaten heeft 
bereikt en een essentiële rol speelt bij het bespoedigen van groene technologieën in 
Europa die erop gericht zijn de uitstoot van CO2 en andere gassen en de geluidshinder 
van vliegtuigen te beperken; onderstreept het strategische belang van de Onderneming 
voor het toekomstige Horizon Europa-programma, wanneer het erom gaat bij te dragen 
tot de nieuwe doelstellingen inzake klimaatneutraliteit voor 2050 en de geplande 
beperking van CO2-uitstoot dankzij technologische vooruitgang; 

6. wijst erop dat het equivalent van de totale CO2-uitstoot van Nederland kan worden 
bespaard indien de technologieën die door de Gemeenschappelijke Onderneming zijn 
ontwikkeld en bevorderd, wereldwijd worden toegepast;

7. wijst erop dat dankzij de Clean Sky I-technologieën de CO2-uitstoot per passagier op 
langeafstandsvliegtuigen met 19 % en op middellangeafstandsvliegtuigen met 40 % is 
verminderd; dringt erop aan dat de Gemeenschappelijke Onderneming alle nodige 
personele en financiële middelen krijgt om deze succesvolle aanpak voort te zetten;

8. stelt vast dat maximaal 40 % van de middelen van de Onderneming wordt toegewezen 
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aan de 16 leidinggevenden en hun geassocieerde leden, te weten de industriële 
ondernemingen die zich ertoe hebben verbonden om het volledige programma Clean Sky 
2 binnen de looptijd ten uitvoer te leggen; merkt op dat 30 % van de voor de Onderneming 
bestemde middelen via oproepen tot het indienen van voorstellen en openbare 
aanbestedingen zal worden toegekend aan haar kernpartners (die zijn geselecteerd op 
basis van hun langetermijntoezeggingen aan het programma); merkt voorts op dat de 
overige 30 % van de middelen via oproepen tot het indienen van voorstellen en openbare 
aanbestedingen aan andere partners zal worden toegekend (die deelnemen aan specifieke 
thema’s en projecten in het kader van een duidelijk omschreven en beperkte toezegging); 

9. stelt vast dat de Onderneming voor 2018 een definitieve begroting had van 367,6 miljoen 
EUR aan vastleggingskredieten en 340,3 miljoen EUR aan betalingskredieten; stelt vast 
dat 98,7 % van de vastleggingskredieten en 98,6 % van de betalingskredieten subsidies 
van de Commissie en overdrachten van voorgaande jaren zijn; 

10. merkt op dat de Onderneming met betrekking tot de vastleggingskredieten een 
uitvoeringspercentage van 99,97 % heeft behaald, en met betrekking tot de 
betalingskredieten een uitvoeringspercentage van 98,21 %; wijst erop dat het 
uitvoeringspercentage van de betalingskredieten voor administratieve uitgaven is 
teruggelopen tot 79,23 % (van 93,13 % in 2017); 

11. merkt op dat de particuliere leden van de Onderneming bij de afsluiting van de voorlopige 
rekeningen van 2018 (eind februari 2019) melding hebben gemaakt van een cumulatieve 
som van 399 miljoen EUR aan bijdragen in natura aan operationele kosten, en dat de 
Onderneming gecertificeerde bijdragen ter waarde van 279,9 miljoen EUR heeft 
gevalideerd; merkt tevens op dat de particuliere leden melding hebben gemaakt van een 
cumulatieve som van 827,9 miljoen EUR aan bijdragen in natura voor aanvullende 
activiteiten, waarvan 620 miljoen EUR door de Onderneming is gevalideerd; 

12. stelt vast dat de Onderneming thans 16 leidinggevenden heeft en 193 kernpartners 
(waaronder 50 kmo’s), en dat er negen oproepen tot het indienen van voorstellen zijn 
gedaan met het oog op toewijzing van de resterende middelen aan andere partners; wijst 
erop dat acht van deze oproepen zijn geëvalueerd, waarna 560 partners afkomstig uit 27 
landen zijn geselecteerd (waarvan 31 % kmo’s aan wie 25 % van de middelen is 
toegewezen); 

13. wijst erop dat de Onderneming beoogt haar financiële regels te herzien om deze in 
overeenstemming te brengen met de nieuwe financiële regels die overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 
toepassing zijn op de algemene begroting van de Unie1; 

14. stelt vast dat bij de controles achteraf van de projecten die de Onderneming in het kader 
van het KP7 tussen 2011 en 2018 heeft geleid een geaccumuleerd restfoutenpercentage 

1 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot 
vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, 
(EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 
541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, 
blz. 1).
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van 1,21 % (na corrigerende maatregelen) aan het licht is gekomen, hetgeen ruim onder 
de doelstelling van 2 % ligt; stelt vast dat bij de controles achteraf van de projecten die 
de Onderneming in het kader van het programma Horizon 2020 heeft geleid een 
geaccumuleerd restfoutenpercentage van 1,11 % voor de tussen 2016 en 2018 genomen 
steekproef aan het licht is gekomen;

15. merkt op dat de dienst Interne Audit de Onderneming een uiterst belangrijke aanbeveling 
heeft gedaan met betrekking tot het opstellen van een geconsolideerd register van risico’s, 
waarin risico’s vermeld worden die van invloed zijn op het programma en op de 
Onderneming als zelfstandige entiteit; merkt op dat de dienst Interne Audit een gebrek 
aan objectiviteit heeft gesignaleerd bij de directie van de Onderneming vanwege 
herhaaldelijke inmenging in managementtaken en kwaliteitsbeheersprocessen; dringt er 
bij de Onderneming op aan dit probleem onverwijld op te lossen en de aanbevelingen van 
de dienst Interne Audit volledig uit te voeren;

16. merkt met bezorgdheid op dat de dienst Interne Audit diverse risicogebieden heeft 
aangewezen die maatregelen van de directie van de Onderneming vereisen; verwacht dat 
de directie van de Onderneming alle noodzakelijke maatregelen neemt om deze risico’s 
te beperken;  

17. merkt op dat in het jaar 2018 drie gevallen van vermeend frauduleuze activiteiten zijn 
ontdekt in verband met begunstigden die middelen van de Onderneming hebben 
ontvangen, waarna deze gevallen aan OLAF zijn gemeld; verzoekt de Onderneming alle 
noodzakelijke maatregelen te nemen om gevallen van fraude in de toekomst te 
voorkomen;   

18. stelt voor dat het Parlement aan de uitvoerend directeur van de Onderneming kwijting 
verleent voor de uitvoering van de begroting van de Onderneming voor het begrotingsjaar 
2018.
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