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POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z računovodskimi 
izkazi Skupnega podjetja Čisto nebo 2 (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje), za 
proračunsko leto 2018 v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

2. poudarja, da bi bilo treba prilagoditi cilje skupnega podjetja v okviru postopnega 
razogljičenja, in poziva, da bi bilo treba za vse izvedene prilagoditve samodejno 
zagotoviti potrebne finančne in kadrovske vire;

3. ugotavlja, da je skupno podjetje javno-zasebno partnerstvo med Unijo in letalsko 
industrijo, katerega cilj je razviti prelomne tehnologije za znatno povečanje okoljske 
učinkovitosti letal in letalskega prevoza; ugotavlja, da je bilo ustanovljeno kot Skupno 
podjetje Čisto nebo leta 2007 v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave in 
tehnološki razvoj in je leta 2014 postalo Skupno podjetje Čisto nebo 2 v okviru okvirnega 
programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020;

4. ugotavlja, da se programi skupnega podjetja skupaj financirajo v okviru programa 
Obzorje 2020 (za obdobje 2014–2020) s subvencijami Unije do višine 
1 755 milijonov EUR in s stvarnimi prispevki zasebnih članov v višini vsaj 
2 193,75 milijona EUR; ugotavlja, da si Unija in zasebni člani enako delijo upravne 
stroške, ki v tem obdobju ne smejo preseči 78 milijonov EUR;

5. pozdravlja, da skupno podjetje znatno prispeva k povečanju učinkovitosti zračnega 
prometa; poudarja zelo dobre rezultate in bistveno vlogo skupnega podjetja v Evropi, da 
bi se dejansko pospešile zelene tehnologije, katerih cilj je zmanjšanje CO2, emisij plinov 
in ravni hrupa zrakoplovov; poudarja strateški pomen, ki bi ga skupno podjetje moralo 
imeti v okviru prihodnjega programa Obzorje Evropa za prispevanje k novim ciljem 
„podnebne nevtralnosti“ do leta 2050 in za načrtovano zmanjšanje CO2 zaradi 
tehnološkega napredka; 

6. poudarja, da bi bilo mogoče z globalno uporabo tehnologij, ki jih je skupno podjetje 
uvedlo in jih spodbuja, odpraviti količino emisij CO2, ki je enakovredna skupnim 
emisijam CO2 Nizozemske;

7. poudarja, da se je s tehnologijami Clean Sky I izpust CO2 na potnika pri letalih za polete 
na dolge proge zmanjšal za 19 %, pri srednje dolgih progah pa za 40 %; poziva, naj se 
skupnemu podjetju dodelijo vsi potrebni kadrovski in finančni viri, da se lahko ta 
obetaven pristop nadaljuje;

8. ugotavlja, da je do 40 % sredstev, ki jih je prejelo skupno podjetje, dodeljenih njegovim 
16 odgovornim in njihovim pridruženim članom oziroma industrialcem, ki so se zavezali 
uresničevanju celotnega programa Čisto nebo 2 skozi njegovo obdobje trajanja; 
ugotavlja, da bo 30 % sredstev skupnega podjetja dodeljenih prek razpisov za zbiranje 
predlogov in razpisov za zbiranje ponudb ključnim partnerjem (ki so izbrani za 
dolgoročne obveznosti programa); ugotavlja tudi, da bo preostalih 30 % sredstev 
dodeljenih prek razpisov za zbiranje predlogov in razpisov za zbiranje ponudb drugim 
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partnerjem (ki sodelujejo pri posebnih temah in projektih v okviru dobro opredeljene, 
omejene obveznosti); 

9. je seznanjen, da je končni proračun skupnega podjetja v letu 2018 znašal 
367,6 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 340,3 milijona EUR v 
odobritvah plačil; ugotavlja, da 98,7 % odobritev za prevzem obveznosti in 98,6 % 
odobritev plačil sestavljajo subvencije Komisije in prenos iz prejšnjih let; 

10. ugotavlja, da je skupno podjetje doseglo stopnjo izvrševanja 99,97 % za odobritve za 
prevzem obveznosti in 98,21 % za odobritve plačil; ugotavlja, da se je stopnja izvrševanja 
odobritev plačil za upravne odhodke zmanjšala na 79,23 % (s 93,13 % v letu 2017); 

11. ugotavlja, da so zasebni člani skupnega podjetja na presečni datum začasnih 
računovodskih izkazov za leto 2018 (konec februarja 2019) prijavili skupni znesek 
399 milijonov EUR v stvarnih prispevkih za operativne dejavnosti in da je skupno 
podjetje potrdilo certificiran prispevek v vrednosti 279,9 milijona EUR; ugotavlja tudi, 
da so zasebni člani poročali o skupnem znesku 827,9 milijona EUR v stvarnih prispevkih 
za dodatne dejavnosti, od katerih je skupno podjetje potrdilo 620 milijonov EUR; 

12. ugotavlja, da skupno podjetje zdaj šteje 16 odgovornih in 193 ključnih partnerjev 
(vključno s 50 MSP) ter da je bilo objavljenih devet razpisov za zbiranje predlogov (za 
dodelitev preostalih sredstev drugim partnerjem); ugotavlja, da je bilo ocenjenih osem od 
teh razpisov in na podlagi tega izbranih 560 partnerjev (vključno z 31 % MSP, ki 
predstavljajo 25 % sredstev) iz 27 držav; 

13. ugotavlja, da namerava skupno podjetje revidirati svoja finančna pravila in jih uskladiti z 
novimi finančnimi pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, v skladu z Uredbo 
(EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta1; 

14. ugotavlja, da je iz naknadnih revizij projektov skupnega podjetja, ki so bili izvedeni v 
okviru sedmega okvirnega programa v obdobju 2011–2018, razvidno, da je skupna 
stopnja preostale napake (po popravnih ukrepih) znašala 1,21 %, kar je precej pod ciljem 
2 %; ugotavlja, da je iz naknadnih revizij projektov skupnega podjetja, ki so bili izvedeni 
v okviru programa Obzorje 2020, razvidno, da je skupna stopnja preostale napake za 
vzorec, ki je bil preučen med letoma 2016 in 2018, znašala 1,11 %;

15. ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo za skupno podjetje izdala zelo 
pomembno priporočilo za pripravo konsolidiranega registra tveganj, ki bi moral kriti 
tveganje, ki vpliva na program in skupno podjetje kot samostojen subjekt; ugotavlja, da 
je notranji revizor vodstvo skupnega podjetja opozoril na nezadostno objektivnost, saj je 
bilo večkrat vključeno v naloge upravljanja in zaradi postopkov vodenja kakovosti; 
poziva skupno podjetje, naj nemudoma reši to težavo in v celoti izvede priporočilo 
notranjega revizorja;

16. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je notranji revizor opredelil več področij tveganja, na 

1 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) 
št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) 
št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).
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katerih so potrebni ukrepi vodstva skupnega podjetja; pričakuje, da bo vodstvo skupnega 
podjetja sprejelo vse potrebne ukrepe za zmanjšanje teh tveganj;  

17. ugotavlja, da so bili med letom 2018 v zvezi z upravičenci, ki prejemajo sredstva od 
skupnega podjetja, odkriti trije primeri domnevnih goljufivih dejanj in priglašeni uradu 
OLAF; poziva skupno podjetje, naj sprejme vse potrebne ukrepe za preprečevanje goljufij 
v prihodnosti;   

18. predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju skupnega podjetja podeli razrešnico glede 
izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2018.
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