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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 (denumită în continuare „întreprinderea”) aferente exercițiului 
financiar 2019 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și 
reglementările în vigoare;

2. constată că bugetul final al întreprinderii pentru 2019 a fost de 304,8 milioane EUR în 
credite de angajament și 340,4 milioane EUR în credite de plată; 

3. salută faptul că întreprinderea a atins o rată de execuție de 100 % în ceea ce privește 
creditele de angajament, respectiv de 97,4 % în ceea ce privește creditele de plată; 

4. ia act de faptul că, de la data-limită a conturilor provizorii pe 2019, membrii privați ai 
întreprinderii au raportat o sumă cumulată de 594 de milioane EUR drept contribuții în 
natură pentru activitățile operaționale, iar întreprinderea a validat o contribuție certificată 
în cuantum de 273,8 milioane EUR; constată, de asemenea, că membrii privați au raportat 
o sumă cumulată de 899,84 milioane EUR în contribuții în natură pentru activități 
suplimentare, din care 620 de milioane EUR au fost validate de către întreprindere; 

5. ia act de faptul că întreprinderea numără în prezent 16 lideri, 256 de parteneri de bază 
(inclusiv 58 de IMM-uri) și că au fost lansate și evaluate zece cereri de propuneri, ceea 
ce a dus la selectarea a 730 de parteneri (41 % dintre IMM-uri, reprezentând 27 % din 
finanțare) din 28 de țări; 

6. ia act cu satisfacție de faptul că rezultatele auditurilor ex post din exercițiul de audit 2019 
au atins obiectivul unei rate de eroare reziduală sub 2 % (0,92 % pentru declarațiile de 
cheltuieli auditate aferente exercițiilor de audit 2016-2019, 1,11 % pentru exercițiul de 
audit individual din anul 2019); 

7. propune ca Parlamentul să acorde directorului executiv al întreprinderii descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii aferent exercițiului financiar 2019.


