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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przyjmuje z zadowoleniem stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, że transakcje 
leżące u podstaw rozliczeń Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok 
budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2. podkreśla, że należy dostosować cele wspólnego przedsięwzięcia w ramach stopniowej 
dekarbonizacji, oraz apeluje, by wszelkie konieczne dostosowania automatycznie 
pociągały za sobą zapewnienie niezbędnych zasobów finansowych i kadrowych;

3. zwraca uwagę, że wspólne przedsięwzięcie jest publiczno‑prywatnym partnerstwem 
między Unią a przemysłem lotniczym, a jego celem jest opracowywanie przełomowych 
technologii z myślą o znacznej poprawie efektywności środowiskowej samolotów i 
transportu lotniczego; zauważa, że przedsięwzięcie powstało w 2007 r. jako Wspólne 
Przedsiębiorstwo „Czyste niebo” i element siódmego programu ramowego w dziedzinie 
badań i rozwoju technologicznego, a w 2014 r. weszło w skład programu ramowego na 
rzecz badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” pod nazwą Wspólne 
Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”;

4. zwraca uwagę, że programy przedsięwzięcia są wspólnie finansowane w ramach 
programu „Horyzont 2020” (na lata 2014–2020) z dotacji Unii w wysokości do 1755 mln 
EUR i wkładów rzeczowych od prywatnych członków o wartości co najmniej 2193,75 
mln EUR; zauważa, że Unia i prywatni członkowie w równej mierze ponoszą koszty 
administracyjne, które we wspomnianym okresie nie przekroczą 78 mln EUR;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że przedsięwzięcie istotnie przyczynia się do poprawy 
efektywności w sektorze lotnictwa; podkreśla bardzo dobre rezultaty i zasadniczą rolę, 
jaką przedsięwzięcie odgrywa w Europie w zapewnianiu przyspieszenia netto w 
zielonych technologiach w celu ograniczenia emisji CO2, emisji gazów i poziomu hałasu 
wytwarzanego przez statki powietrzne; podkreśla strategiczne znaczenie, jakie to 
przedsięwzięcie powinno odgrywać w ramach przyszłego programu „Horyzont Europa” 
na rzecz wniesienia wkładu w nowe cele w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 r. 
oraz do planowanego ograniczenia emisji CO2 z uwagi na postęp technologiczny; 

6. podkreśla, że globalne stosowanie technologii opracowanych i promowanych przez 
wspólne przedsięwzięcie pozwoliłoby na zaoszczędzenie całkowitej emisji CO2 
Niderlandów;

7. podkreśla, że technologie opracowane w ramach przedsięwzięcia „Czyste niebo I” 
zmniejszyły emisje CO2 w przeliczeniu na pasażera o 19% w przypadku samolotów 
długodystansowych oraz o 40% w przypadku samolotów o średnim zasięgu; wzywa do 
zapewnienia wspólnemu przedsięwzięciu wszelkich niezbędnych zasobów kadrowych i 
finansowych, tak aby można było w dalszym ciągu stosować to skuteczne podejście;

8. zauważa, że do 40% środków na przedsięwzięcie przekazuje się jego 16 najważniejszym 
podmiotom (liderom) i podmiotom z nimi stowarzyszonym, tj. przedsiębiorstwom 
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przemysłowym, które zobowiązały się zrealizować wszystkie elementy programu 
„Czyste Niebo 2” w okresie trwania tego programu; zwraca uwagę, że 30% środków na 
przedsięwzięcie przyznaje się w drodze zaproszeń do składania wniosków i zaproszeń do 
składania ofert podstawowym partnerom przedsięwzięcia (wybieranym na podstawie 
długoterminowych zobowiązań na rzecz programu); ponadto zauważa, że pozostałe 30% 
środków przekazuje się w drodze zaproszeń do składania wniosków i zaproszeń do 
składania ofert innym partnerom (uczestniczącym w konkretnych zagadnieniach i 
projektach w kontekście ściśle określonego i ograniczonego zaangażowania); 

9. zauważa, że ostateczny budżet przedsięwzięcia na rok 2018 wynosił 367,6 mln EUR w 
środkach na zobowiązania i 340,3 mln EUR w środkach na płatności; zwraca uwagę, że 
98,7% środków na zobowiązania oraz 98,6% środków na płatności to dotacje Komisji i 
przeniesienia środków z lat poprzednich; 

10. zauważa, że przedsięwzięcie osiągnęło wskaźnik wykonania w wysokości 99,97% w 
odniesieniu do środków na zobowiązania i 98,21% w odniesieniu do środków na 
płatności; zwraca uwagę na spadek wskaźnika wykonania w odniesieniu do środków na 
płatności przeznaczonych na wydatki administracyjne do poziomu 79,23% (z 93,13% w 
2017 r.); 

11. zauważa, że do końca lutego 2019 r. (data graniczna na sporządzenie wstępnego 
sprawozdania finansowego za 2018 r.) prywatni członkowie przedsięwzięcia zgłosili 
wsparcie rzeczowe na skumulowaną sumę 399 mln EUR z przeznaczeniem na działalność 
operacyjną oraz że przedsięwzięcie zatwierdziło poświadczone wkłady o wartości 279,9 
mln EUR; zauważa także, że prywatni członkowie zgłosili wkłady rzeczowe na 
skumulowaną sumę 827,9 mln EUR z przeznaczeniem na działalność dodatkową, z czego 
przedsięwzięcie zatwierdziło 620 mln EUR; 

12. zwraca uwagę, że przedsięwzięcie liczy obecnie 16 liderów i 193 partnerów 
podstawowych (w tym 50 MŚP) oraz że opublikowano dziewięć zaproszeń do składania 
wniosków (aby pozostałe fundusze przekazać innym partnerom); zauważa, że dokonano 
oceny ośmiu z tych zaproszeń, co zaowocowało wyborem 560 partnerów (31% to MŚP, 
na które przypada 25% środków finansowych) z 27 krajów; 

13. zauważa, że przedsięwzięcie planuje przegląd swoich przepisów finansowych, aby 
dostosować je do nowych zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) 2018/10461; 

14. zauważa, że kontrole ex post przeprowadzone w odniesieniu do projektów 
przedsięwzięcia realizowanych w oparciu o siódmy program ramowy w dziedzinie badań 
i rozwoju technologicznego w latach 2011–2018 wskazują na skumulowany poziom 
błędu rezydualnego w wysokości 1,21%, czyli znacznie niżej niż poziom docelowy w 
wysokości 2%; zauważa, że kontrole ex post przeprowadzone w odniesieniu do projektów 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w 
sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) 
nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, 
a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
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przedsięwzięcia realizowanych w oparciu o program „Horyzont 2020” wskazują na 
skumulowany poziom błędu rezydualnego w wysokości 1,11% w przypadku próby 
zbadanej w latach 2016–2018;

15. zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego wydała bardzo ważne zalecenie skierowane 
do przedsięwzięcia i dotyczące opracowania skonsolidowanego rejestru ryzyka, który 
powinien obejmować zagrożenia dla programu oraz dla przedsięwzięcia jako 
samodzielnego podmiotu; zauważa, że audytor wewnętrzny sygnalizował kierownictwu 
przedsięwzięcia brak obiektywizmu ze względu na powtarzające się ingerowanie w 
zadania z zakresu zarządzania oraz w związku z procesami w zakresie zarządzania 
jakością; wzywa przedsięwzięcie do natychmiastowego rozwiązania tej kwestii i pełnego 
wdrożenia zalecenia audytora wewnętrznego;

16. z niepokojem zauważa, że audytor wewnętrzny zidentyfikował kilka obszarów ryzyka 
wymagających podjęcia działań przez kierownictwo przedsięwzięcia; oczekuje od 
kierownictwa przedsięwzięcia podjęcia wszystkich niezbędnych środków mających na 
celu ograniczenie ryzyka;  

17. zwraca uwagę, że w 2018 r. wykryto trzy przypadki rzekomych oszustw dotyczących 
beneficjentów otrzymujących środki finansowe od przedsięwzięcia oraz poinformowano 
o tym OLAF; apeluje do przedsięwzięcia o podjęcie wszelkich niezbędnych środków w 
celu zapobieżenia oszustwom w przyszłości;   

18. proponuje, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu przedsięwzięcia 
absolutorium z wykonania budżetu przedsięwzięcia za rok budżetowy 2018.
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