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KORT BEGRUNDELSE

Formålet med det fælles teknologiinitiativ Clean Sky er at dokumentere og validere de 
teknologiske gennembrud, der er nødvendige for at nå de miljømål, som Det Rådgivende 
Udvalg for Luftfartsforskning i Europa har opstillet (ACARE: EU's luftfartsteknologiske 
platform). ACARE har opstillet de mål, der skal nås ved hjælp af de teknologiaktiviteter, som 
skal iværksættes i forbindelse med Clean Sky-initiativet:

- en reduktion af CO2-emissionerne med 50 % via en drastisk reduktion af 
brændstofforbruget;

- en reduktion af NOx-emissionerne med 80 % (nitrogenoxider);

- en reduktion af de eksterne støjgener med 50 %;

- en grøn produktlivscyklus: design, fremstilling, vedligeholdelse, bortskaffelse og genbrug.

De nuværende medlemmer af Clean Sky repræsenterer 86 organisationer i 16 lande, 54 
industrier, 15 forskningscentre og 17 universiteter. Der vil blive sat fokus på 6 integrerede 
teknologidemonstratorer, nemlig intelligente fastvingefly, miljøvenlige regionalfly og rotorfly 
(helikoptere), bæredygtige og miljøvenlige motorer, systemer til grønne operationer (udstyr 
og systemer). Endelig vil man i det miljøvenlige design fokusere på grønt design og 
produktion og på tilbagetrækning og genanvendelse af flyene via en optimal brug af 
råmaterialer og energi, så hele produktlivscyklussens miljøkonsekvenser forbedres, og så man 
hurtigere opnår overensstemmelse med Reach-direktivet. Det har ligeledes vist sig, at 
luftfartsinnovation har været og fortsat vil være gavnlig for den teknologi, der anvendes uden 
for luftfartssektoren, idet den forbedrer EU's industrielle og videnskabelige grundlag. 

Ordføreren foreslår derfor, at vi støtter Kommissionens forslag, efter at vi har gjort os nogle 
overvejelser om de aspekter, som det er nødvendigt at skabe klarhed omkring. Ordføreren vil 
følge op på dette ved hjælp af nogle ændringsforslag på et senere tidspunkt.

I betragtning af den lange administrationstid (det tager 10 år at udvikle et nyt fly) og den 
omfattende forskning, som er nødvendig i luftfartssektoren, er det tilrådeligt at sørge for en 
"kritisk masse" inden for forskning og udvikling, der tager sigte på en reduktion af støj og 
brændstofforbrug, så man fremskynder procedurerne og skaber nogle tidlige 
gennemførelsesresultater, som miljøet vil nyde godt af verden over.

Derfor er det af største vigtighed at fremme den bedste forskning, udvikling og innovation for 
at forene kræfterne i hele Europa. De fly, der sælges i fremtiden, skal være europæiske, og de 
skal imødekomme de store udfordringer, der er nævnt ovenfor, nemlig et mindre 
brændstofforbrug (måske kan de endda være helt elektriske?) og mindre støj.

I EU skaber luftfartssektoren direkte og indirekte 3,1 millioner job. Den tegner sig for ca. 2,5 
% af BNP og bidrager med over 30 mia. euro til en positiv handelsbalance for Europa. Derfor 
er det meget vigtigt, at EU's industri er med fremme, og at den fortsat styrker sin 
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konkurrenceposition. At reducere brændstofforbruget og støjen er et af nøgleelementerne i 
denne konkurrencesituation. Hvis vi kan opnå stordriftsfordele ved hjælp af et EU-initiativ, 
bør vi benytte os af denne mulighed. Miljøteknologi bliver hele tiden mere vigtigt på globalt 
plan.

I det syvende rammeprogram gives der mulighed for at oprette et såkaldt fælles 
teknologiinitiativ, der tager sigte på at forene forskningsindsatsen på europæisk plan. Disse
strukturer kan, såfremt nødvendigheden opstår, oprettes ud fra de europæiske 
teknologiplatforme, sådan som det er tilfældet her.

Ordføreren vil gerne give udtryk for sin tilfredshed med den sikkerhed, som 
fællesforetagendet giver for SMV-deltagelse (mindst 12 %).

Ordføreren bifalder varmt målsætningen om at oprette et offentligt-privat partnerskab. Den 
juridiske enhed, som det fælles teknologiinitiativ (FTI) har, giver et effektivt og konkret 
samarbejde mellem den offentlige og den private sektor. Ved at gøre dette kan der opnås en 
bedre synergieffekt. Det sikrer også en optimal brug af EU-midlerne. Der er en tydelig 
løftestangseffekt som følge af de fordele for miljøet, som forsknings- og udviklingsindsatsen 
giver (800 mio. euro fra EU-budgettet - der er ingen direkte finansiering fra medlemsstaternes 
side - og 800 mio. fra industrien). Det 50/50-partnerskab, der indgås direkte med industrien, 
er et solidt grundlag for de nødvendige fremskridt.

Ordføreren deler den bekymring, som en række aktører har givet udtryk for, og mener således 
også, at vi bør undgå unødvendig etablering af nye fællesskabsagenturer med alt for store 
løbende omkostninger. På trods af denne bekymring mener ordføreren ikke desto mindre, at 
Kommissionens forslag til juridisk struktur (et fællesskabsorgan) er den bedst mulige måde at 
gennemføre et offentligt-privat partnerskab på, og han understreger forskellen mellem dets 
formål og fællesskabsagenturers formål. En praktisk løsning på ovennævnte problem er 
indførelsen af en udløbsklausul for de foreslåede mekanismer, hvilket vil begrænse Clean 
Skys levetid og gøre det muligt at foretage en tidlig vurdering af fællesforetagendet og evt. at 
afvikle det om nødvendigt.

Ordføreren noterer sig, at luftfarten både i og uden for EU er vokset kraftigt i de senere år og 
fortsat vil vokse kraftigt i de kommende årtier. Dette skal ikke ses som en separat udvikling, 
men snarere som en følgevirkning af EU's udvidelse i særdeleshed, eftersom større 
økonomiske områder skaber mere trafik og transport, og af globaliseringen i almindelighed. 

Den foreslåede oprettelse af et fællesforetagende for luftfartsforskning og -udvikling hører 
med til EU's gennemførelse af Lissabon-dagsordenen og tager sigte på at gøre EU og EU's 
industri mere konkurrencedygtig.

Navnlig i EU er der mange lufthavne, som ligger i nærheden af tætbefolkede eller sågar 
urbaniserede områder. For befolkningen i de omkringliggende områders skyld er det vigtigt -
og mange steder meget presserende - at de fly, der anvendes, er så lidt støjende som muligt, 
og at man fremmer udskiftningen af flyflåden.

Nuværende og kommende høje brændstofpriser, en mulig afgift på kerosen og luftfartens 
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medtagelse i emissionshandelssystemet er stærke incitamenter til at stræbe efter en massiv 
reduktion af flyenes brændstofforbrug, hvilket er til gavn for vores miljø og vores befolknings 
sundhed og begrænser effekten på klimaændringen.

Sidst, men ikke mindst tvinger nogle strengere miljøbestemmelser 
(emissionshandelssystemet, Kyoto og EU-lovgivningen) luftfartssektoren til at reducere 
emissionerne drastisk, hvilket også er nødvendigt for at kompensere for sektorens nuværende 
og fremtidige vækst og skabe accept blandt befolkningen.

I dette tilfælde har markedsmekanismen ikke været i stand til at give de korrekte stimuli, der 
forbedrer og fremskynder forskningen og udviklingen tilstrækkeligt, så den opfylder 
forventningerne og de påkrævede standarder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 12

(12) Fællesforetagendet Clean Sky bør 
oprettes for en indledende periode, der 
slutter den 31. december 2017, for at sikre 
en passende forvaltning af de 
forskningsaktiviteter, som iværksættes, men 
ikke bliver afsluttet under det syvende 
rammeprogram (2007- 2013).

(12) Fællesforetagendet Clean Sky bør 
oprettes for en indledende periode, der 
slutter den 31. december 2017, for at sikre 
en passende forvaltning af de 
forskningsaktiviteter, som iværksættes, men 
ikke bliver afsluttet under det syvende 
rammeprogram (2007- 2013), herunder 
resultaternes udnyttelse.

Ændringsforslag 2
Artikel 1, stk. 1

1. Med henblik på gennemførelsen af det 
fælles teknologiinitiativ vedrørende "Clean
Sky" oprettes der herved et 
fællesforetagende (i det følgende benævnt
"fællesforetagendet Clean Sky"), jf. EF-
traktatens artikel 171, for en periode, som

1. Med henblik på gennemførelsen af det 
fælles teknologiinitiativ vedrørende "Clean
Sky" oprettes der herved et 
fællesforetagende (i det følgende benævnt
"fællesforetagendet Clean Sky"), jf. EF-
traktatens artikel 171, for det syvende 
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udløber den 31. december 2017. Denne 
periode kan forlænges ved en revision af
denne forordning.

rammeprograms varighed. Denne periode 
kan forlænges ved en revision af denne 
forordning.

Begrundelse

Fællesforetagendets varighed bør løbe parallelt med det syvende rammeprogram.

Ændringsforslag 3
Artikel 8, stk. 1

1. Fællesforetagendet Clean Sky skal have 
en særskilt finansforordning på grundlag af
principperne i rammefinansforordningen. 
Finansforordningen kan afvige fra
rammefinansforordningen, hvor det er 
nødvendigt af hensyn til de særlige krav,
fællesforetagendet Clean Skys drift stiller, 
og forudsat at Kommissionen giver sit
samtykke til afvigelserne.

1. Fællesforetagendet Clean Sky skal have 
en særskilt finansforordning på grundlag af
principperne i rammefinansforordningen. 
Finansforordningen kan afvige fra
rammefinansforordningen, hvor det er 
nødvendigt af hensyn til de særlige krav,
fællesforetagendet Clean Skys drift stiller, 
og forudsat at Kommissionen giver sit
samtykke til afvigelserne, efter at den har 
rådført sig med gruppen af repræsentanter 
for nationalstaterne.

Begrundelse

Det er gruppen af repræsentanter for nationalstaternes rolle at sikre en retfærdig og 
gennemsigtig finansiel proces.

Ændringsforslag 4
Artikel 13, stk. 4

4. Ved udgangen af 2017 gennemfører 
Kommissionen en endelig evaluering af
fællesforetagendet Clean Sky med bistand 
fra uafhængige eksperter. Resultaterne af
den endelige evaluering forelægges Europa-
Parlamentet og Rådet.

4. Ved udgangen af fællesforetagendet
gennemfører Kommissionen en endelig 
evaluering af fællesforetagendet Clean Sky 
med bistand fra uafhængige eksperter. 
Resultaterne af den endelige evaluering 
forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Fællesforetagendets varighed bør løbe parallelt med det syvende rammeprogram.

Ændringsforslag 5
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Artikel 17

Fællesforetagendet Clean Sky vedtager 
regler for formidling af forskningsresultater, 
hvormed det om nødvendigt sikres, at 
intellektuel ejendom, der frembringes i 
forbindelse med forskningsaktiviteter inden 
for rammerne af denne forordning, 
beskyttes, og at forskningsresultater 
anvendes og formidles.

Fællesforetagendet Clean Sky vedtager 
regler for formidling af forskningsresultater
baseret på de eksisterende bestemmelser i 
det syvende rammeprogram for forskning 
og udvikling, hvormed det om nødvendigt 
sikres, at intellektuel ejendom, der 
frembringes i forbindelse med
forskningsaktiviteter inden for rammerne af 
denne forordning, beskyttes, og at
forskningsresultater anvendes og formidles.

Begrundelse

Visse dedikerede bestemmelser for de intellektuelle ejendomsrettigheder er muligvis 
nødvendige mellem ITD-ledere og de associerede medlemmer, alt afhængigt af den aftalte 
arbejdsdeling. Det gælder f.eks. ved brugen af baggrundsinformation om en deltager, der er 
nødvendig for udførelsen af de andre deltageres arbejde.

Ændringsforslag 6
Bilag, artikel 4, stk. 3

3. Fællesforetagendet opretter om 
nødvendigt et rådgivende udvalg til at 
rådgive og fremsætte henstillinger til 
fællesforetagendet Clean Sky om 
ledelsesmæssige, finansielle og tekniske 
spørgsmål. Det rådgivende organ udpeges 
af Kommissionen.

udgår

Begrundelse

Det rådgivende udvalg er overflødigt. Kommissionen kan få ekstern rådgivning fra gruppen 
af repræsentanter for nationalstaterne og ACARE. De brede emner, der er medtaget i artikel 
4, stk. 3, kunne overføres til gruppen af repræsentanter for nationalstaterne. Det rådgivende 
udvalg ville medføre overflødige udgifter for fællesforetagendet Clean Sky, og der lader ikke 
til at være nogen adskillelse mellem det rådgivende udvalgs opgaver og det generelle forums 
opgaver (se artikel 8, stk. 3, litra 3). Desuden forudser vi, at eksperterne vil blive taget fra 
den samme ekspertgruppe som gruppen af repræsentanter for nationalstaterne og ACARE.

Ændringsforslag 7
Bilag, artikel 12, stk. 1a (nyt)
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I henhold til de finansielle bestemmelser, 
der er gældende for det syvende 
rammeprogram for forskning og udvikling, 
må kun 5 % af de løbende omkostninger 
bruges på personale og administrative 
udgifter.

Begrundelse

Fællesforetagendets varighed bør løbe parallelt med det syvende rammeprogram.


