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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο οι υποκείμενες 
στους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 («η επιχείρηση») πράξεις για 
το οικονομικό έτος 2019 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

2. επισημαίνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της επιχείρησης για το έτος 2019 ανήλθε σε 
304,8 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 340,4 εκατ. EUR σε 
πιστώσεις πληρωμών· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η επιχείρηση πέτυχε ποσοστό 
εκτέλεσης 100% για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 97,4% για τις πιστώσεις 
πληρωμών· 

4. επισημαίνει ότι, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των προσωρινών λογαριασμών για 
το 2019, τα μέλη της επιχείρησης από τον ιδιωτικό τομέα είχαν κοινοποιήσει εισφορές 
σε είδος για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες (IKOP) σωρευτικής αξίας 594 εκατ. EUR 
και ότι η επιχείρηση είχε επικυρώσει πιστοποιημένες εισφορές ύψους 273,8 εκατ. EUR· 
επισημαίνει, ομοίως, ότι τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα είχαν κοινοποιήσει εισφορές σε 
είδος για συμπληρωματικές δραστηριότητες (IKAA) σωρευτικής αξίας 899,84 εκατ. 
EUR, εκ των οποίων τα 620 εκατ. EUR επικυρώθηκαν από την επιχείρηση· 

5. σημειώνει ότι η επιχείρηση αριθμεί σήμερα 16 επικεφαλής, 256 βασικούς εταίρους 
(συμπεριλαμβανομένων 58 ΜΜΕ) και ότι δημοσιεύθηκαν και αξιολογήθηκαν δέκα 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που οδήγησαν στην επιλογή 730 εταίρων (το 41 % 
των ΜΜΕ αντιπροσωπεύει το 27 % της χρηματοδότησης) από 28 χώρες· 

6. σημειώνει με ικανοποίηση ότι τα αποτελέσματα των κατασταλτικών ελέγχων κατά τη 
διαδικασία ελέγχου του 2019 επιτυγχάνουν τον στόχο για επίτευξη υπολειπόμενου 
ποσοστού σφάλματος κάτω του 2 % (0,92 % για τις ελεγχθείσες αξιώσεις δαπανών για 
τις διαδικασίες λογιστικών ελέγχων 2016-2019, 1,11 % για τους επιμέρους ελέγχους του 
έτους 2019)·  

7. προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της 
επιχείρησης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2019.


