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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută faptul că, potrivit Curții de Conturi, tranzacțiile subiacente conturilor întreprinderii 
comune Clean Sky 2 („întreprinderea comună”) aferente exercițiului financiar 2018 sunt, 
sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

2. subliniază că obiectivele întreprinderii comune ar trebui adaptate în contextul 
decarbonizării progresive și solicită ca orice ajustare să fie însoțită în mod automat de 
resursele financiare și umane necesare;

3. ia act de faptul că întreprinderea comună este un parteneriat public-privat între Uniune și 
industria aeronautică, al cărei obiectiv este dezvoltarea de tehnologii inovatoare care să 
sporească în mod semnificativ performanța de mediu a avioanelor și a transportului 
aerian; ia act de faptul că a fost înființată în 2007 drept „întreprinderea comună Clean 
Sky” în contextul celui de Al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare și 
dezvoltare tehnologică (PC7) și a devenit întreprinderea comună „Clean Sky 2” în 2014, 
în contextul Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020;

4. ia act de faptul că programele întreprinderii comune sunt finanțate în comun în cadrul 
programului Orizont 2020 (pentru perioada 2014-2020) prin subvenții ale Uniunii în 
valoare de până la 1 755 milioane EUR și contribuții în natură ale membrilor privați de 
cel puțin 2 193,75 milioane EUR; ia act de faptul că Uniunea și membrii privați împart în 
mod egal costurile administrative care nu trebuie să depășească 78 milioane EUR în 
perioada respectivă;

5. salută faptul că întreprinderea comună are o contribuție majoră la îmbunătățirea eficienței 
în sectorul aviației; subliniază rezultatele foarte bune și rolul esențial al întreprinderii 
comune în Europa pentru a asigura accelerări nete în tehnologiile ecologice care vizează 
reducerea emisiilor de CO2, a emisiilor de gaze și a nivelurilor de zgomot produse de 
aeronave; subliniază importanța strategică pe care această întreprindere comună ar trebui 
să o aibă în cadrul viitorului program Orizont Europa pentru a contribui la realizarea 
noilor obiective de „neutralitate climatică” pentru 2050 și a reducerilor planificate ale 
emisiilor de CO2 prin intermediul progreselor tehnologice; 

6. subliniază că utilizarea la nivel mondial a tehnologiilor create și promovate de 
întreprinderea comună ar putea duce la eliminarea unei cantități de emisii de CO2 
echivalentă cu totalul emisiilor Țărilor de Jos;

7. subliniază că tehnologiile Clean Sky I au redus emisiile de CO2 pe pasager cu 19 % pentru 
zborurile pe distanțe lungi și cu 40 % pentru cele pe distanțe medii; solicită ca 
întreprinderea comună să beneficieze de toate resursele umane și financiare necesare 
pentru a continua această abordare de succes;

8. ia act de faptul că până la 40 % din finanțarea acordată întreprinderii comune este alocată 
celor 16 lideri ai săi și afiliaților acestora, și anume entităților industriale care s-au angajat 
să realizeze programul complet Clean Sky 2 pe toată durata sa; ia act de faptul că 30 % 
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din finanțarea întreprinderii comune se acordă prin intermediul cererilor de propuneri și 
al licitațiilor partenerilor de bază ai acesteia (selectați pentru angajamente pe termen lung 
față de program); ia act, de asemenea, de faptul că restul de 30 % din finanțare se acordă 
prin intermediul cererilor de propuneri și al licitațiilor altor parteneri (participarea la teme 
și proiecte specifice în contextul unui angajament bine definit și limitat); 

9. constată că bugetul final al întreprinderii comune pentru 2018 a fost de 367,6 milioane 
EUR în credite de angajament și 340,3 milioane EUR în credite de plată; constată că 
98,7 % din creditele de angajament și 98,6 % din creditele de plată constau în subvenții 
ale Comisiei și reportări din exercițiile anterioare; 

10. constată că întreprinderea comună a atins o rată de execuție de 99,97 % în ceea ce privește 
creditele de angajament, respectiv de 98,21 % în ceea ce privește creditele de plată; ia act 
de scăderea ratei de execuție a creditelor de plată pentru cheltuieli administrative la 
79,23 % (față de 93,13 % în 2017); 

11. ia act de faptul că, de la data-limită a conturilor provizorii pe 2018 (sfârșitul lunii februarie 
2019), membrii privați ai întreprinderii comune au raportat o sumă cumulată de 399 
milioane EUR drept contribuții în natură pentru activitățile operaționale, iar 
întreprinderea comună a validat o contribuție certificată în cuantum de 279,9 milioane 
EUR; constată, de asemenea, că membrii privați au raportat o sumă cumulată de 827,9 
milioane EUR în contribuții în natură pentru activități suplimentare, din care 620 milioane 
EUR au fost validate de către întreprinderea comună; 

12. constată că întreprinderea comună are în prezent 16 lideri, 193 de parteneri de bază 
(inclusiv 50 de IMM-uri) și că au fost lansate nouă cereri de propuneri (pentru alocarea 
fondurilor rămase către alți parteneri); ia act de faptul că opt dintre aceste cereri de 
propuneri au fost evaluate, ceea ce a dus la selectarea a 560 de parteneri (inclusiv 31 % 
dintre IMM-uri, care reprezintă 25 % din finanțare) din 27 de țări; 

13. ia act de faptul că întreprinderea comună intenționează să își revizuiască Regulamentul 
financiar pentru a-l alinia la noile norme financiare aplicabile bugetului general al Uniunii 
în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului1; 

14. constată că auditurile ex post ale proiectelor întreprinderii comune desfășurate în cadrul 
PC7 în perioada 2011-2018 evidențiază o eroare reziduală acumulată (după măsurile 
corective) de 1,21 %, care se situează mult sub ținta de 2 %; constată că auditurile ex post 
ale proiectelor întreprinderii comune desfășurate în cadrul Orizont 2020 evidențiază o 
eroare reziduală acumulată de 1,11 % pentru eșantionul analizat între 2016 și 2018;

15. ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern a emis o recomandare foarte importantă către 
întreprinderea comună privind elaborarea unui registru consolidat al riscurilor, care ar 
trebui să acopere riscurile ce afectează programul și întreprinderea comună ca entitate de 

1 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 
privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor 
(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, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare 
a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
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sine stătătoare; ia act de faptul că responsabilul de audit intern a semnalat conducerii 
întreprinderii comune o lipsă de obiectivitate din cauza implicării repetate a acesteia în 
sarcini de gestionare și din cauza proceselor de management al calității; îndeamnă 
întreprinderea comună să remedieze de îndată această problemă și să pună pe deplin în 
aplicare recomandarea responsabilului de audit intern;

16. constată cu îngrijorare că responsabilul de audit intern a identificat mai multe domenii de 
risc, care impun acțiuni din partea conducerii întreprinderii comune; se așteaptă ca 
conducerea întreprinderii comune să ia toate măsurile necesare pentru a atenua aceste 
riscuri; 

17. ia act de faptul că, în cursul anului 2018, au fost depistate trei cazuri de presupuse 
activități frauduloase în legătură cu beneficiarii care primesc fonduri de la întreprinderea 
comună și acestea au fost notificate OLAF; invită întreprinderea să ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni cazurile de fraudă în viitor; 

18. propune ca Parlamentul să acorde directorului executiv al întreprinderii comune 
descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent 
exercițiului financiar 2018.
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