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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας Clean Sky είναι να προσδιορίσει και να 
εγκρίνει τις τεχνολογικές προόδους που είναι αναγκαίες προκειμένου να επιτευχθούν οι 
περιβαλλοντικοί στόχοι τους οποίους έθεσε η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Αεροναυτική 
Έρευνα στην Ευρώπη (ACARE: η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για την Αεροναυτική 
και τις Αεροπορικές Μεταφορές). Η ACARE προσδιόρισε τους στόχους που πρέπει να 
επιτευχθούν μέσω των τεχνολογικών τομέων που πρέπει να αναπτυχθούν στα πλαίσια της 
Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας Clean Sky JTI (ΚΤΠ):

- μείωση κατά 50% των εκπομπών CO2 μέσω δραστικής μείωσης της κατανάλωσης 
καυσίμων·

- μείωση κατά 80% των εκπομπών NOx (Οξειδίου του Αζώτου)·

- μείωση κατά 50% του εξωτερικού θορύβου·

- ένας πράσινος κύκλος ζωής των προϊόντων: σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση, διάθεση 
και ανακύκλωσή τους.

Μέλη της  Clean Sky  είναι επί του παρόντος 86 οργανισμοί σε 16 χώρες, 54 βιομηχανίες, 15 
κέντρα ερευνών και 17 πανεπιστήμια. Οι δραστηριότητές της θα περιστραφούν γύρω από 6 
Ολοκληρωμένα Πεδία Τεχνολογικής Επίδειξης: αεροσκάφη ευφυών σταθερών πτερύγων, 
οικολογικά αεροσκάφη και στροφειόπτερα (ελικόπτερα) τοπικών πτήσεων, αειφόρους και 
οικολογικούς κινητήρες, συστήματα οικολογικών επιχειρησιακών εργασιών. Τέλος, ο 
οικολογικός σχεδιασμός θα επικεντρωθεί στον φιλοπεριβαλλοντικό σχεδιασμό και την 
παραγωγή, την απόσυρση και την ανακύκλωση των αεροσκαφών μέσω της βέλτιστης 
χρήσεως πρώτων υλών και ενεργειών συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του όλου κύκλου ζωής των προϊόντων και επιταχύνοντας την 
ευθυγράμμιση με την οδηγία REACH. Επιπλέον, η αεροναυτική καινοτομία αποδείχθηκε και 
θα συνεχίσει να είναι και στο μέλλον ευνοϊκή για την τεχνολογία που εφαρμόζεται σε άλλους 
τομείς πέραν του αεροναυτικού, εξυψώνοντας με τον τρόπο αυτό το βιομηχανικό και 
επιστημονικό υπόβαθρο της ΕΕ.

Ο συντάκτης προτείνει ως εκ τούτου να γίνει δεκτή η πρόταση της Επιτροπής εγείροντας 
ωστόσο ορισμένα ερωτήματα επί σημείων που χρήζουν διευκρινίσεως. Την διευκρίνιση των 
σημείων αυτών επιχειρεί ο συντάκτης μέσω ευαρίθμων τροπολογιών σε μεταγενέστερο 
στάδιο.

Δεδομένων των μεγάλων χρόνων αναμονής (10 έτη για την ανάπτυξη ενός νέου 
αεροσκάφους) και την εκτεταμένη έρευνα που είναι αναγκαία στον τομέα της αεροπορίας, θα 
ήταν σκόπιμο να δημιουργηθεί μια "κριτική μάζα" στον τομέα της Έρευνας και της 
Ανάπτυξης που θα έχει ως στόχο την μείωση του επιπέδου του θορύβου και της κατανάλωσης 
καυσίμων κατά τρόπον ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να επιτευχθούν 
αποτελέσματα που θα υλοποιηθούν βραχυπρόθεσμα και θα είναι ωφέλιμα για το παγκόσμιο
περιβάλλον.

Έχει συνεπώς πολύ μεγάλη σημασία να τύχουν υποστήριξης οι  καλύτερες πρωτοβουλίες 
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έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που θα επιτρέψουν τον συνδυασμό  των δυνάμεων επί 
πανευρωπαϊκού επιπέδου. Τα αεροσκάφη που θα πωλούνται στο μέλλον πρέπει να είναι 
ευρωπαϊκά και πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές προκλήσεις για τις οποίες έγινε λόγος 
παραπάνω: μείωση της κατανάλωσης καυσίμων (ίσως θα πρέπει να κινούνται μόνο με 
ηλεκτρική ενέργεια;) και μείωση του επιπέδου του θορύβου.

Στην ΕΕ ο αεροναυτικός τομέας προσφέρει αμέσως ή εμμέσως 3,1 εκατομμύρια θέσεις 
απασχόλησης. Αντιστοιχεί με 2,5% περίπου του ΑΕΠ και συμβάλλει κατά 30 
δισεκατομμύρια ευρώ στο θετικό ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών της Ευρώπης.  Είναι ως εκ 
τούτου σημαντικότατο να παραμείνει η βιομηχανία της ΕΕ στην αιχμή του δόρατος 
ενισχύοντας έτι περαιτέρω την ανταγωνιστική της θέση. Η μείωση της κατανάλωσης 
καυσίμων και του επιπέδου του θορύβου αποτελούν τα βασικά στοιχεία του ανταγωνιστικού 
αυτού περιβάλλοντος. Εάν αποδειχθεί ότι είναι εφικτές οικονομίες κλίμακος μέσω μιας 
πρωτοβουλίας της ΕΕ θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία αυτή. Οι 
τεχνολογίες που αφορούν το περιβάλλον πρόκειται να καταλάβουν μια όλο και 
σημαντικότερη θέση επί παγκοσμίου κλίμακος.  Στα πλαίσια του εβδόμου προγράμματος 
πλαισίου δημιουργήθηκε η δυνατότητα δρομολόγησης των λεγομένων Κοινών Τεχνολογικών 
Πρωτοβουλιών που έχουν ως στόχο τον συντονισμό της έρευνας επί ευρωπαϊκού επιπέδου.  
Σε περίπτωση ανάγκης οι δομές αυτές μπορούν να δημιουργηθούν από τις Ευρωπαϊκής 
Τεχνολογικές Πλατφόρμες, όπως στην εξεταζόμενη περίπτωση.

Ο συντάκτης επιθυμεί να εκφράσει την ικανοποίησή του για την εγγύηση που παρέχει η 
Κοινή Επιχείρηση ως προς τη συμμετοχή ΜΜΕ (τουλάχιστο 12%).

Ο συντάκτης ένθερμα υποστηρίζει την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας εταιρικής σχέσεως 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το νομικό πρόσωπο της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας 
(ΚΤΠ) παρέχει ένα αποτελεσματικό και συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα.  Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η επίτευξη θετικοτέρων 
συνεργιών. Εξασφαλίζει επίσης την βέλτιστη χρήση της κοινοτικής χρηματοδότησης. Τα 
πλεονεκτήματα για το περιβάλλον των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης (800 
εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ - δεν υπάρχει άμεση οικονομική 
συμμετοχή των κρατών μελών - και 800 εκατομμύρια από τη βιομηχανία) είναι καταφανή. Η 
εταιρική σχέση 50/50 με την βιομηχανία αποτελεί μια σταθερή βάση για την πραγματοποίηση 
περαιτέρω προόδου.

Ο εισηγητής συμμερίζεται τις ανησυχίες που διατύπωσαν οι διάφοροι φορείς για το γεγονός 
της δημιουργίας επιπροσθέτων κοινοτικών υπηρεσιών των οποίων το κόστος λειτουργίας 
είναι υπερβολικό και πρέπει να αποφευχθεί.  Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες αυτές ο 
εισηγητής ωστόσο θεωρεί ότι η νομική δομή που προτείνεται από την Επιτροπή (ένα 
κοινοτικό σώμα) αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση που θα συμβάλει στην υλοποίηση της 
εταιρικής σχέσης δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, σημειώνει δε τη διαφορά που υφίσταται μεταξύ 
των στόχων του σώματος αυτού και των στόχων των κοινοτικών υπηρεσιών. Μια πρακτική 
λύση για να διασκεδασθούν οι παραπάνω ανησυχίες  θα μπορούσε να βρεθεί μέσω της 
εισαγωγής μιας ρήτρας που θα προβλέπει την λήξη της δραστηριότητας του προτεινομένου 
μηχανισμού και θα περιορίσει τον χρόνο ζωής της Clean Sky επιτρέποντας την έγκαιρη 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της και την ολοκλήρωσή τους εφόσον τούτο θεωρηθεί 
αναγκαίο.
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Ο συντάκτης σημειώνει ότι ο αεροπορικός τομέας ωστόσο εντός της ΕΕ όσο και εκτός έχει 
σημειώσει τα τελευταία έτη ταχεία ανάπτυξη και πρόκειται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με 
τους ίδιους ρυθμούς στις επόμενες δεκαετίες.  Το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 
μια επιμέρους εξέλιξη αλλά μάλλον ως συνέπεια της διεύρυνσης της ΕΕ ειδικότερα και της 
παγκοσμιοποίησης γενικότερα δεδομένου ότι ευρύτερες οικονομικές περιοχές συνεπάγονται 
μεγαλύτερη κίνηση και περισσότερες μεταφορές.

Η προτεινόμενη δημιουργία Κοινής Επιχείρησης για την Έρευνα και την Ανάπτυξη στον 
αεροναυτικό τομέα αποτελεί μέρος της εφαρμογής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
Ατζέντας της Λισαβόνας και έχει ως στόχο να καταστήσει τη βιομηχανία της ΕΕ πιο 
ανταγωνιστική.

Ιδιαιτέρως, στην ΕΕ πολλά αεροδρόμια βρίσκονται πλησίον πυκνοκατοικημένων αστικών 
περιοχών. Προκειμένου να προστατευθούν οι πληθυσμοί που ζουν γύρω από τα αεροδρόμια 
είναι σημαντικότατο και για ορισμένες περιοχές πολύ επείγον να χρησιμοποιούνται όσο το 
δυνατόν πιο αθόρυβα αεροσκάφη και να προωθηθεί η ανανέωση του στόλου των 
αεροσκαφών.

Οι τρέχουσες και μελλοντικές υψηλές τιμές των καυσίμων, μια ενδεχόμενη φορολόγηση της 
κηροζίνης και η ενσωμάτωση της αεροπορίας στο Σύστημα Εμπορίας των Εκπομπών 
αποτελούν ισχυρά κίνητρα για την αναζήτηση μαζικής μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων 
από τα αεροσκάφη γεγονός το οποίο θα αποβεί προς όφελος του περιβάλλοντος και της 
υγείας των πληθυσμών μας και θα περιορίσει τις κλιματολογικές μεταβολές.

Τέλος αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανόνες (Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών - Κιότο και 
νομοθεσία της ΕΕ) υποχρεώνουν τον αεροναυτικό τομέα να μειώσει δραστικά τις εκπομπές 
του γεγονός αναγκαίο ως αντιστάθμισμα της τρέχουσας και μελλοντικής ανάπτυξης του 
τομέα αυτού και της αποδοχής του από τον πληθυσμό.

Οι μηχανισμοί της αγοράς απέτυχαν να παράσχουν τα κατάλληλα κίνητρα που θα συνέβαλαν 
στην ώθηση και την επιτάχυνση της έρευνας και της ανάπτυξης στον βαθμό  που ήταν 
αναγκαίος προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και στους κανόνες που έχουν 
θεσπισθεί.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Η Κοινή Επιχείρηση Clean Sky θα (12) Η Κοινή Επιχείρηση Clean Sky θα 
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πρέπει να συσταθεί για αρχική περίοδο 
λήγουσα στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ώστε να 
διασφαλισθεί η κατάλληλη διαχείριση των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων που θα 
αναληφθούν αλλά δεν θα ολοκληρωθούν 
κατά τη διάρκεια εφαρμογής του εβδόμου 
προγράμματος-πλαισίου (2007-2013).

πρέπει να συσταθεί για αρχική περίοδο 
λήγουσα στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ώστε να 
διασφαλισθεί η κατάλληλη διαχείριση των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων που θα 
αναληφθούν αλλά δεν θα ολοκληρωθούν 
κατά τη διάρκεια εφαρμογής του εβδόμου 
προγράμματος-πλαισίου (2007-2013), 
συμπεριλαμβανομένης και της αξιοποίησης 
των αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 2
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας Clean Sky 
συστήνεται κοινή επιχείρηση κατά την 
έννοια του άρθρου 171 της συνθήκης, 
ονομαζόμενη "Κοινή Επιχείρηση Clean 
Sky", για χρονική περίοδο η οποία λήγει 
στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η περίοδος αυτή 
μπορεί να παραταθεί με αναθεώρηση του 
παρόντος κανονισμού.

1. Για την υλοποίηση της κοινής 
τεχνολογικής πρωτοβουλίας Clean Sky 
συστήνεται κοινή επιχείρηση κατά την 
έννοια του άρθρου 171 της συνθήκης, 
ονομαζόμενη "Κοινή Επιχείρηση Clean 
Sky", για χρονική περίοδο ίση με την 
χρονική διάρκεια του 7ου προγράμματος 
πλαισίου. Η περίοδος αυτή μπορεί να 
παραταθεί με αναθεώρηση του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η Κοινή Επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει τις δραστηριότητές της εκ παραλλήλου με το 7ο 
πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία 3
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Η Κοινή Επιχείρηση Clean Sky θεσπίζει 
διακριτό δημοσιονομικό κανονισμό 
βασιζόμενο στις αρχές του δημοσιονομικού 
κανονισμού πλαισίου. Δύναται να αποκλίνει 
από τον δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο 
εφόσον το απαιτούν οι ιδιαίτερες ανάγκες 
λειτουργίας της Κοινής Επιχείρησης Clean 
Sky και υπό τον όρο ότι έχει ληφθεί 
προηγουμένως η συγκατάθεση της 
Επιτροπής.

1. Η Κοινή Επιχείρηση Clean Sky θεσπίζει 
διακριτό δημοσιονομικό κανονισμό 
βασιζόμενο στις αρχές του δημοσιονομικού 
κανονισμού πλαισίου. Δύναται να αποκλίνει 
από τον δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο 
εφόσον το απαιτούν οι ιδιαίτερες ανάγκες 
λειτουργίας της Κοινής Επιχείρησης Clean 
Sky και υπό τον όρο ότι έχει ληφθεί 
προηγουμένως η συγκατάθεση της 
Επιτροπής που θα βασίζεται στη 
γνωμοδότηση της Ομάδας Εκπροσώπων 
των Κρατών Μελών.
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Αιτιολόγηση

Ο ρόλος της Ομάδας Εκπροσώπων των Κρατών Μελών είναι να διασφαλίζει την δίκαια και 
διαφανή δημοσιονομική διαδικασία.

Τροπολογία 4
Άρθρο 13, παράγραφος 4

4. Στα τέλη του 2017, η Επιτροπή διενεργεί 
τελική αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης 
Clean Sky με τη βοήθεια ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων. Τα αποτελέσματα της 
τελικής αξιολόγησης υποβάλλονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4. Στα τέλη της Κοινής Επιχείρησης, η 
Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση της 
κοινής επιχείρησης Clean Sky με τη βοήθεια 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Τα 
αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης 
υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Η Κοινή Επιχείρηση θα πρέπει να αναπτύξει τις δραστηριότητές της εκ παραλλήλου με το 
Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο.

Τροπολογία 5
Άρθρο 17

Η κοινή επιχείρηση Clean Sky θεσπίζει 
κανόνες σχετικά με τη διάδοση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων, με τους 
οποίους διασφαλίζεται, κατά περίπτωση, η 
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας που 
παράγεται από τις ερευνητικές 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς 
και η αξιοποίηση και διάδοση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Η κοινή επιχείρηση Clean Sky θεσπίζει 
κανόνες σχετικά με τη διάδοση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων, επί τη βάσει 
των υφισταμένων κανόνων του 7ου 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και 
την ανάπτυξη με τους οποίους 
διασφαλίζεται, κατά περίπτωση, η 
προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας που 
παράγεται από τις ερευνητικές 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς 
και η αξιοποίηση και διάδοση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Αιτιολόγηση

Ίσως πρέπει να θεσπισθούν ειδικοί κανόνες για τα ΔΠΙ που θα διέπουν τις σχέσεις των ΠΕΟΤ 
με τους εταίρους επί τη βάσει της συμφωνηθείσης κατανομής της εργασίας.  Σε περίπτωση 
χρήσης π.χ. πληροφοριών βάσεως που διαθέτει ένας από τους συμμετέχοντες και είναι χρήσιμες 
για την εργασία που επιτελεί άλλος εκ των συμμετεχόντων.
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Τροπολογία 6
Παράρτημα, Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Εάν χρειαστεί, συστήνεται 
συμβουλευτική επιτροπή η οποία παρέχει 
συμβουλές και απευθύνει συστάσεις στην 
Κοινή Επιχείρηση Clean Sky επί 
διαχειριστικών, χρηματοοικονομικών και 
τεχνικών θεμάτων. Η συμβουλευτική 
επιτροπή διορίζεται από την Επιτροπή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η συμβουλευτική επιτροπή περιττεύει. Η Επιτροπή μπορεί να στηριχθεί στην Ομάδα των 
Εθνικών Κρατών και την ACARE για να λαμβάνει εξωτερικές συμβουλές. Τα βασικά θέματα 
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην Ομάδα 
Εθνικών Κρατών. Η συμβουλευτική επιτροπή προσθέτει περιττό κόστος στην Κοινή Επιχείρηση 
Clean Sky φαίνεται δε ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων της συμβουλευτικής 
επιτροπής και του γενικού φόρουμ (πρβλ. άρθρο 8.3 σημείο 3). Επιπλέον, προβλέπουμε ότι οι 
εμπειρογνώμονες θα προέλθουν από την ίδια ομάδα εμπειρογνωμόνων που χρησιμοποιείται 
στην Ομάδα Κρατών Μελών και την ACARE . 

Τροπολογία 7
Παράρτημα, Άρθρο 12, παράγραφος 1α (νέα)

Σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που διέπουν το7ο πρόγραμμα 
πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης μόνο το 5% 
του κόστους λειτουργίας δύναται να 
διατεθεί για προσωπικό και διοικητικές 
δαπάνες.

Αιτιολόγηση

Η Κοινή Επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει τις δραστηριότητές της εκ παραλλήλου με το 7ο 
πρόγραμμα πλαίσιο.


