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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Účelem společné technologické iniciativy Čisté nebe je demonstrovat a potvrdit, že k 
dosažení cílů v oblasti životního prostředí, které stanovila Poradní rada pro výzkum letectví v 
Evropě (ACARE: evropská technologická platforma pro letectví a leteckou dopravu), je 
zapotřebí zásadního technologického pokroku. ACARE vytyčila cíle, kterých má být 
dosaženo prostřednictvím technologických domén a jimiž má být uskutečněna společná 
technologická iniciativa Čisté nebe: 

– snížení emisí CO2 o 50 % pomocí zásadního omezení spotřeby paliv; 

– snížení emisí NOx (oxidů dusíku) o 80 %;

– omezení vnějšího hluku o 50 %;

– ekologický životní cyklus výrobku: návrh, výroba, údržba, likvidace a recyklace. 

Mezi stávající členy společného podniku Čisté nebe patří 86 organizací v 16 zemích, 54 
průmyslových odvětví, 15 výzkumných středisek a 17 univerzit. Tato iniciativa se bude 
zabývat šesti integrovanými technologickými demonstrátory: letadlo s inteligentními pevnými 
křídly, ekologické regionální letadlo a letadlo s rotující nosnou plochou (helikoptéry), 
udržitelné a ekologické motory, systémy a vybavení pro ekologický provoz. Ekodesign se 
navíc zaměří na ekologické návrhy a výrobu, vyřazování letadel z provozu a jejich recyklaci a 
optimální využití nerostných surovin a energií, čímž se zmírní dopad celého životního cyklu 
výrobku na životní prostředí a urychlí soulad se směrnicí REACH. Rovněž se potvrdilo a 
nadále se bude potvrzovat, že inovace letectví je přínosem i pro technologii mimo odvětví 
letectví, čímž dochází k posílení průmyslové a vědecké platformy EU.

Zpravodaj proto navrhuje návrh Komise podpořit, avšak za předpokladu, že budou ještě 
posouzeny některé prvky, které si žádají vysvětlení – a to v podobě několika pozměňovacích 
návrhů v pozdější fázi. 

Vzhledem k dlouhým lhůtám k realizaci (10 let na vývoj nového letadla) a vzhledem k 
rozsáhlému výzkumu, jichž je v leteckém odvětví zapotřebí, by bylo vhodné stanovit v oblasti 
výzkumu a vývoje hodnotu „kritického množství“ s cílem omezit hluk a spotřebu paliv, 
urychlit tak postupy a dosáhnout výsledků v oblasti brzkého plnění cílů, což bude ku 
prospěchu životního prostředí na celém světě.

Nejdůležitější je proto podporovat špičkový výzkum a výzvoj a inovace, a spojit tak síly v 
celoevropském měřítku. Letadla, která se budou prodávat v budoucnu, musí pocházet z 
Evropy a splňovat hlavní výše uvedené požadavky: nižší spotřeba paliva (možná dokonce 
výhradně na elektrický pohon?), tišší chod.

Letecké odvětví v EU přímo či nepřímo poskytuje 3,1 milionu pracovních míst, podílí se 
přibližně na 2,5 % HDP a přispívá více než 30 miliardami EUR k pozitivní obchodní bilanci 
Evropy. Proto je velice důležité, aby si průmysl EU i nadále zachoval čelné postavení a 
posiloval svou konkurenceschopnost. Snížení spotřeby paliv a omezení hluku představují v 
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tomto konkurenčním prostředí klíčové prvky. Lze-li iniciativou na úrovni EU dosáhnout 
úspor z rozsahu, měli bychom se chopit příležitosti. Ekologické technologie budou v 
celosvětovém měřítku čím dál tím důležitější.

Sedmý rámcový program umožňuje zřídit tzv. společné technologické iniciativy, jejichž 
cílem je propojovat výzkum na evropské úrovni. Tyto struktury lze v případě potřeby zřídit na 
základě evropských technologických platforem, jak je tomu i v tomto případě.

Zpravodaj by rád vyjádřil spokojenost se zárukou, kterou tento společný podnik poskytuje 
ohledně zapojení malých a středních podniků (minimálně 12 %).  

Zpravodaj vřele vítá záměr navázat partnerskou spolupráci veřejného a soukromého sektoru. 
V účinné a konkrétní podobě ji zajišťuje právní subjekt společné technologické iniciativy, a 
napomáhá tak lepší synergii. Zaručuje také optimální využití finančních prostředků EU. 
Zřetelný je i pozitivní dopad snah v oblasti výzkumu a vývoje, pokud jde o výhody pro 
životní prostředí (800 milionů EUR z rozpočtu EU – neexistuje žádná přímá finanční účast 
členských států – a 800 milionů z průmyslu). Rovnocenná partnerská spolupráce přímo s 
průmyslovým odvětvím představuje pevný základ pro dosažení nezbytného pokroku.

Zpravodaj sdílí obavy několika aktérů, kteří prohlásili, že by se nemělo přistupovat ke 
zbytečnému zřizování dalších agentur Společenství s obrovskými provozními náklady. 
Zpravodaj bere tyto obavy v potaz, přesto však považuje právní strukturu navrženou Komisí 
(subjekt Společenství) za nejlepší řešení pro realizaci partnerství soukromého a veřejného 
sektoru a poukazuje na rozdíl mezi jejím účelem a účelem agentur Společenství. Praktickým 
řešením výše uvedených obav může být zavedení doložky o časovém omezení navržených 
mechanismů, což iniciativu Clean Sky omezí časově a v případě potřeby umožní její brzké 
vyhodnocení a ukončení. 

Zpravodaj si všímá skutečnosti, že letectví v EU i mimo ni se v uplynulých letech rychle 
rozvíjí a že tento rozvoj bude v následujících desetiletích nadále pokračovat. Tato skutečnost 
by neměla být vnímána jakožto izolovaný vývoj, nýbrž zejména jako důsledek rozšíření EU, 
neboť širší hospodářské oblasti znamenají i větší provoz a více dopravy, a dále jako důsledek 
globalizace vůbec.

Navrhované zřízení společného podniku pro letecký výzkum a vývoj je součástí provádění 
lisabonské agendy ze strany Evropské unie a jeho cílem je zvýšit konkurenceschopnost EU a 
jejího průmyslu.  

Zejména v EU se mnoho letišť nachází v blízkosti hustě osídlených či dokonce 
urbanizovaných oblastí. V zájmu obyvatel těchto okolních oblastí je důležité a na mnoha 
místech velice nutné, aby byla používána co nejtišší letadla a podporována obnova leteckého 
parku.

Stávající a budoucí vysoké ceny paliv, případné zdanění leteckého petroleje a zahrnutí 
leteckého odvětví do systému obchodování s emisemi jsou silnými pobídkami k úsilí o to, aby 
letadla značně snížila spotřebu paliva – bylo by to ku prospěchu životního prostředí a zdraví 
našich obyvatel a omezilo by to dopady na změnu klimatu. 
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Přísnější pravidla v oblasti životního prostředí (systém obchodování s emisemi – Kjóto a 
právní předpisy EU) v neposlední řadě přinutí letecké odvětví k tomu, aby zásadně snížilo 
objem emisí, což rovněž představuje nezbytný krok, který by vyvážil stávající a budoucí růst 
tohoto odvětví a přispěl k příznivému přijetí ze strany obyvatel.  

Tržní mechanismus v tomto případě nedokázal zajistit správný stimul k adekvátnímu zlepšení 
a urychlení výzkumu a vývoje tak, aby splňoval očekávání a stanovené normy. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 12

(12) Společný podnik Čisté nebe by měl být 
zřízen pro počáteční období končící dne 31. 
prosince 2017, aby se zajistilo odpovídající 
řízení výzkumných činností zahájených v 
průběhu 7. rámcového programu (2007–
2013), které však během něj nebyly 
dokončeny;

(12) Společný podnik Čisté nebe by měl být 
zřízen pro počáteční období končící dne 31. 
prosince 2017, aby se zajistilo odpovídající 
řízení výzkumných činností zahájených v 
průběhu 7. rámcového programu (2007–
2013), které však během něj nebyly 
dokončeny, včetně využití výsledků;

Pozměňovací návrh 2
Čl. 1 odst. 1

1. Pro provádění společné technologické 
iniciativy „Čisté nebe“ se tímto na období 
končící dne 31. prosince 2017 zřizuje ve 
smyslu článku 171 Smlouvy společný 
podnik, jehož název je „Společný podnik 
Čisté nebe“ (dále jen „Společný podnik 
Čisté nebe“). Toto období lze prodloužit 
změnou tohoto nařízení.

1. Pro provádění společné technologické 
iniciativy „Čisté nebe“ se tímto na dobu 
trvání 7. rámcového programu zřizuje ve 
smyslu článku 171 Smlouvy společný 
podnik, jehož název je „Společný podnik 
Čisté nebe“ (dále jen „Společný podnik 
Čisté nebe“). Toto období lze prodloužit 
změnou tohoto nařízení.
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Odůvodnění

Doba trvání společného podniku by měla být souběžná se 7. rámcovým programem.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 8 odst. 1

1. Společný podnik Čisté nebe přijme vlastní 
finanční nařízení založené na zásadách 
rámcového finančního nařízení . Pokud to 
vyžadují zvláštní provozní potřeby 
společného podniku Čisté nebe, smí se po 
předchozím souhlasu Komise odchýlit od 
rámcového finančního nařízení.

1. Společný podnik Čisté nebe přijme vlastní 
finanční nařízení založené na zásadách 
rámcového finančního nařízení . Pokud to 
vyžadují zvláštní provozní potřeby 
společného podniku Čisté nebe, smí se po 
předchozím souhlasu Komise založeném na 
doporučení skupiny zástupců národních 
států odchýlit od rámcového finančního 
nařízení.

Odůvodnění

Poctivost a transparentnost finančních postupů by měla zajišťovat skupina zástupců 
národních států.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 13 odst. 4

4. Na konci roku 2017 provede Komise ve 
spolupráci s nezávislými odborníky 
závěrečné hodnocení společného podniku 
Čisté nebe. Výsledky závěrečného 
hodnocení budou předloženy Evropskému 
parlamentu a Radě.

4. Na konci existence společného podniku
provede Komise ve spolupráci s nezávislými 
odborníky závěrečné hodnocení společného 
podniku Čisté nebe. Výsledky závěrečného 
hodnocení budou předloženy Evropskému 
parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Doba trvání společného podniku by měla být souběžná se 7. rámcovým programem.

Pozměňovací návrh 5
Článek 17

Společný podnik Čisté nebe přijme pravidla 
pro šíření výsledků výzkumu, která ve 
vhodných případech zajistí, že bude duševní 
vlastnictví vytvořené při výzkumných 
činnostech v rámci tohoto nařízení chráněno 

Společný podnik Čisté nebe přijme na 
základě stávajících pravidel 7. rámcového 
programu pro výzkum a vývoj pravidla pro 
šíření výsledků výzkumu, která ve vhodných 
případech zajistí, že bude duševní vlastnictví 
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a že se jeho výsledky budou využívat a šířit. vytvořené při výzkumných činnostech v 
rámci tohoto nařízení chráněno a že se jeho 
výsledky budou využívat a šířit.

Odůvodnění

V závislosti na dohodnutém rozdělení práce se může stát, že vztahy mezi čelnými představiteli 
a společníky v oblasti integrovaných technologických demonstrátorů bude nutno upravit 
pomocí zvláštních pravidel pro oblast duševního vlastnictví, například při užití obecných 
informací jednoho účastníka, kterých je zapotřebí k realizaci práce ostatních účastníků.

Pozměňovací návrh 6
Příloha čl. 4 odst. 3

3. Podle potřeb společného podniku bude 
zřízen poradní výbor, jehož úlohou bude 
poskytovat poradenství a doporučení 
společnému podniku Čisté nebe v otázkách 
řízení a v finančních a technických 
otázkách. Poradní výbor jmenuje Komise.

vypouští se

Odůvodnění

Poradní výbor je nadbytečný – v oblasti externího poradenství může Komise využít skupinu 
zástupců národních států a ACARE. Obecná témata v rámci čl. 4 odst. 3 by mohla být 
postoupena skupině národních států. Poradní výbor by pro společný podnik Čisté nebe 
představoval další nadbytečné náklady a zdá se, že neexistuje rozdíl mezi úkoly poradního 
výboru a generálního fóra (viz čl. 8 odst. 3 odrážka 3). Navíc předpokládáme, že odborníci 
budou zvoleni ze stejné skupiny odborníků jako skupina zástupců národních států a ACARE.

Pozměňovací návrh 7
Příloha čl. 12 odst. 1a (nový)

V souladu s finančními pravidly platnými 
pro 7. rámcový program pro výzkum a vývoj 
může být na výdaje spojené se zaměstnanci 
a správou vynaloženo pouze 5 % 
provozních nákladů.

Odůvodnění

Doba trvání společného podniku by měla být souběžná se 7. rámcovým programem.
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