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LÜHISELGITUS

Ühise tehnoloogiaalgatuse Clean Sky eesmärk on Euroopa lennundusalaste teadusuuringute 
nõuandekomisjoni (ACARE, Euroopa lennunduse õhutranspordi tehnoloogiaplatvorm) poolt 
seatud keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks vajalike läbimurdetehnoloogiate esitamine 
ja kehtestamine. Ühise tehnoloogiaalgatuse Clean Sky elluviimiseks esitas ACARE järgmised 
eesmärgid tehnoloogiavaldkondade kaupa: 

– süsinikdioksiidi heite vähendamine 50% võrra kütusetarbimise järsu vähendamise kaudu; 

– NOx (lämmastikoksiidide) heite vähendamine 80% võrra;

– välismüra vähendamine 50% võrra; 

– rohelise toote elutsükkel: projekteerimine, tootmine, hooldus, kasutusest kõrvaldamine ja 
taaskasutus. 

Clean Sky praegused liikmed esindavad 86 organisatsiooni 16 riigist, 54 tööstusharu, 15 
uurimiskeskust ja 17 ülikooli. Algatus hõlmab kuut integreeritud tehnoloogia 
tutvustusvaldkonda: intelligentsed jäigatiivalised õhusõidukid, keskkonnasäästlikud 
piirkondlikud õhusõidukid ja tiivikõhusõidukid (helikopterid), keskkonnasäästlikud mootorid, 
keskkonnasäästlikud operatsioonisüsteemid seadmete ja süsteemide jaoks. Viimane valdkond, 
keskkonnasäästlik projekteerimine, keskendub rohelisele projekteerimisele ja tootmisele, 
õhusõidukite kasutuse lõpetamisele ning taaskasutusele tooraine ja mootorite optimaalse 
kasutamise kaudu, mis parandab toote kogu elutsükli keskkonnamõju ja kiirendab REACHi 
direktiivi nõuete täitmist. Samuti on lennunduse innovatsioon osutunud kasulikuks ja on 
jätkuvalt kasulik ka väljaspool lennundussektorit kasutatavas tehnoloogias, edendades seeläbi 
ELi tööstuslikku ja teaduslikku baasi.

Seepärast soovitab raportöör komisjoni ettepanekut toetada, eeldusel, et mõnesid punkte tuleb 
veel selgitada. Raportöör aitab seda teha mõnede muudatusettepanekute kaudu, mis esitatakse 
hilisemas etapis. 

Arvestades lennundussektori pikkade teostusaegadega (uue õhusõiduki valmimiseks kulub 10 
aastat) ja vajaliku uurimismahu laiaulatuslikkusega, on toimingute kiirendamiseks ja 
varajasest rakendamisest kasu saamiseks soovitatav luua teadus- ja arendustegevuses 
„kriitiline mass”, mille eesmärk on müra ja kütusetarbimise vähendamine, mis on kasulik 
keskkonnale kogu maailmas. 

Seepärast on väga oluline julgustada teadus- ja arendustegevuste ja algatuste alaseid 
jõupingutusi Euroopa mastaabis ühendama. Tulevikus müüdavad õhusõidukid peavad 
pärinema Euroopast ja täitma eespool väljendatud olulisi tingimusi, milleks on väiksem 
kütusetarbimine (võib-olla isegi üksnes elekter?) ja vähem müra. 

ELi lennundussektoris on otseselt ja kaudselt 3,1 miljonit töökohta. See moodustab ligikaudu 
2,5% SKTst ja üle 30 miljardi euro Euroopa positiivsest kaubandusbilansist. Seepärast on 
väga oluline, et ELi tööstus püsiks esirinnas ja jätkaks oma konkurentsipositsiooni 
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tugevdamist. Võtmesõnad selles konkurentsikeskkonnas on kütusetarbimise ja müra 
vähendamine. Kui ELi algatuse kaudu on võimalik saavutada mastaabisäästu, tuleb seda 
võimalust kasutada. Ülemaailmses tähenduses on keskkonnatehnoloogia veelgi olulisem. 

Seitsmenda raamprogrammiga on loodud võimalus moodustada niinimetatud ühised 
tehnoloogiaalgatused, mille eesmärk on teadusuuringute ühendamine Euroopa tasandil. Need 
struktuurid on võimalik eelnevalt paika seada juhuks, kui Euroopa tehnoloogiaplatvormidega 
seoses peaks vajadus tekkima, nagu on antud juhul toimunud.

Raportöör soovib avaldada oma rahulolu selle üle, et ühisettevõte tagab osalemise võimaluse 
VKEdele (vähemalt 12%). 

Raportöör tervitab soojalt kavatsust seada sisse avaliku ja erasektori partnerlus. Tõhusaks ja 
konkreetseks koostöövormiks avaliku ja erasektori vahel on ühise tehnoloogiaalgatuse 
juriidilise isiku moodustamine. Nii on võimalik saavutada suuremat sünergiat. Samuti on selle 
kaudu tagatud ELi vahendite optimaalne kasutamine. Silmnähtav on teadus- ja 
arendustegevuse jõupingutuste võimendav mõju keskkonnaalase kasu mõistes (800 miljonit 
eurot ELi eelarvest – liikmesriikide otsene osalus puudub – ning 800 miljonit tööstusharult). 
Võrdne partnerlus otse tööstusharuga on tugev alus vajalike edusammude tegemiseks.

Raportöör jagab mitmete osapoolte väljendatud muret, et vältida tuleks suurte halduskuludega 
järjekordsete ühenduse ametite moodustamist. Võttes seda muret arvesse, on raportöör siiski 
seisukohal, et komisjoni pakutud õiguslik struktuur (ühenduse asutus) on avaliku ja erasektori 
partnerluse täideviimiseks parim võimalik lahendus, ning märgib erinevust kõnealuse üksuse 
eesmärgi ja ühenduse asutuste eesmärkide vahel. Praktilise lahenduse eespool nimetatud 
probleemidele võib leida esitatud mehhanismide aegumisklausli sissejuhatusest, mis piirab 
ajaliselt Clean Sky eksisteerimist ja annab võimaluse varajaseks hindamiseks ja lõpetamiseks 
vajaduse korral.

Raportöör võtab teadmiseks, et lennundus on viimastel aastatel kasvanud kiiresti nii ELis kui 
ka väljaspool ELi ning kasv jätkub ka eelolevatel aastakümnetel. Seda ei peaks nägema 
iseseisva arenguna, vaid pigem eelkõige ELi laienemise kaasmõjuna, sest suuremates 
majanduspiirkondades on suurem liiklus, transport ja üleilmastumine üldiselt.

Kavandatud lennundusalase teadus- ja arendustegevuse ühisettevõtte loomine on osa 
Lissaboni tegevuskava rakendamisest Euroopa Liidus ja selle eesmärk on ELi ja ELi tööstuse 
konkurentsivõimelisemaks muutmine. 

Eriti ELis asuvad paljud lennujaamad tihedalt asustatud piirkondades või isegi linnades. 
Ümberkaudsete piirkondade elanike jaoks on oluline, ja paljudes kohtades väga 
kiireloomuline, et kasutataks võimalikult vaikseid õhusõidukeid ja edendataks õhusõidukite 
pargi uuendamist.

Praegused ja tulevased kõrged kütuse hinnad, petrooleumi võimalik maksustamine ja 
lennunduse lisamine saastekvootidega kauplemise süsteemi on võimsad stiimulid 
õhusõidukite kütusekulu ulatusliku vähendamise suunas, et meie keskkond oleks puhtam, 
elanikkond tervem ja mõjud kliimamuutustele väiksemad. 

Samuti sunnivad rangemad keskkonnanõuded (saastekvootidega kauplemise süsteem – Kyoto 
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ja ELi õigusaktid) lennundussektorit oma heidet järsult vähendama, mis on vajalik ka sektori 
praeguse ja tulevase kasvu kompenseerimiseks ja elanikkonna heakskiidu saavutamiseks. 

Antud juhul ei ole turumehhanism loonud piisavat stiimulit teadus- ja arendustegevuse 
soodustamiseks ja kiirendamiseks kehtestatud ootuste ja standardite täitmiseks. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 12

(12) Ühisettevõte Clean Sky tuleb algselt 
moodustada ajavahemikuks kuni 31. 
detsembrini 2017, et tagada seitsmenda 
raamprogrammi käigus (2007–2013) 
alustatud, kuid veel lõpetamata 
teadusuuringute sobiv haldamine.

(12) Ühisettevõte Clean Sky tuleb algselt 
moodustada ajavahemikuks kuni 31. 
detsembrini 2017, et tagada seitsmenda 
raamprogrammi käigus (2007–2013) 
alustatud, kuid veel lõpetamata 
teadusuuringute sobiv haldamine, 
sealhulgas tulemuste kasutamine.

Muudatusettepanek 2
Artikli 1 lõige 1

1. Ühise tehnoloogialgatuse Clean Sky 
rakendamise eesmärgil asutatakse 
ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017
asutamislepingu artiklis 171 määratletud 
tähenduses ühisettevõte nimega 
„ühisettevõte Clean Sky” (edaspidi 
„ühisettevõte Clean Sky”). Kõnealust 
ajavahemikku võib pikendada käesoleva 
määruse läbivaatamise kaudu.

1. Ühise tehnoloogialgatuse Clean Sky 
rakendamise eesmärgil asutatakse 
seitsmenda raamprogrammi kehtivuse 
ajaks asutamislepingu artiklis 171 
määratletud tähenduses ühisettevõte nimega 
„ühisettevõte Clean Sky” (edaspidi 
„ühisettevõte Clean Sky”). Kõnealust 
ajavahemikku võib pikendada käesoleva 
määruse läbivaatamise kaudu.

Selgitus

Ühisettevõtte kestus peaks olema paralleelne seitsmenda raaprogrammiga. 
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Muudatusettepanek 3
Artikli 8 lõige 1

1. Ühisettevõte Clean Sky võtab 
raamfinantsmääruse põhimõtete alusel vastu 
eraldi finantsmääruse17. Sellest võib kõrvale 
kalduda komisjoni eelneval nõusolekul 
üksnes juhul, kui ühisettevõtte Clean Sky 
konkreetsed tegevusvajadused seda nõuavad.

1. Ühisettevõte Clean Sky võtab 
raamfinantsmääruse põhimõtete alusel vastu 
eraldi finantsmääruse17. Sellest võib kõrvale 
kalduda komisjoni eelneval nõusolekul ja 
riikide esindajate rühma soovituse alusel
üksnes juhul, kui ühisettevõtte Clean Sky 
konkreetsed tegevusvajadused seda nõuavad.

Selgitus

Riikide esindajate rühma eesmärk on kaitsta õiglast ja läbipaistvat finantsprotsessi. 

Muudatusettepanek 4
Artikli 13 lõige 4

4. 2017. aasta lõpus annab komisjon 
sõltumatute ekspertide abiga ühisettevõttele 
Clean Sky lõpphinnangu. Lõpphinnangu 
tulemused esitatakse Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

4. Ühisettevõtte lõpetamisel annab komisjon 
sõltumatute ekspertide abiga ühisettevõttele 
Clean Sky lõpphinnangu. Lõpphinnangu 
tulemused esitatakse Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

Selgitus

Ühisettevõtte kestus peaks olema paralleelne seitsmenda raaprogrammiga. 

Muudatusettepanek 5
Artikkel 17

Ühisettevõte Clean Sky võtab vastu 
uurimistulemuste levitamist reguleerivad 
eeskirjad, millega vajadusel tagatakse, et 
käesoleva määruse alusel toimuvate 
teadusuuringute käigus loodud 
intellektuaalomand on kaitstud ning et 
uurimistulemusi kasutatakse ja levitatakse.

Ühisettevõte Clean Sky võtab 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
seitsmenda raamprogrammi kehtivate 
eeskirjade alusel vastu uurimistulemuste 
levitamist reguleerivad eeskirjad, millega 
vajadusel tagatakse, et käesoleva määruse 
alusel toimuvate teadusuuringute käigus 
loodud intellektuaalomand on kaitstud ning 
et uurimistulemusi kasutatakse ja 
levitatakse.
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Selgitus

Sõltuvalt kokkulepitud tööjaotusest võivad mõned konkreetsed intellektuaalomandi õiguste 
eeskirjad integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkonna juhtide ja toetajaliikmete jaoks 
vajalikud olla. Näiteks tuleb ühtedel osalejatel töö teostamiseks kasutada teise osaleja 
taustateavet.

Muudatusettepanek 6
Lisa artikli 4 lõige 3

3. Ühisettevõte moodustab vajaduse korral 
nõuandekomitee, kes nõustab ühisettevõtet 
Clean Sky juhtimis-, finants- ja tehnilistes 
küsimustes ja annab talle soovitusi. 
Nõuandekomitee liikmed määrab komisjon. 

välja jäetud

Selgitus

Nõuandekomitee on ülearune. Väljastpoolt võiks komisjon saada abi riikide rühmalt ja 
ACARElt. Artikli 4 lõikes 3 sisalduvad laiaulatuslikud teemad saab anda üle riikide rühmale. 
Nõuandekomitee lisaks ühisettevõttele Clean Sky mittevajalikke kulusid ning nõuandekomitee 
ja üldkoosoleku ülesannete vahel ei tundu olevat mingit erinevust (vt artikli 8 lõike 3 kolmas 
punkt). Lisaks on ette näha, et eksperdid pärinevad riikide rühma ja ACARE ekspertidega 
samast ekspertide ringkonnast.

Muudatusettepanek 7
Lisa artikli 12 esimene a lõik (uus)

Teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
seitsmendale raamprogrammile kohaldatavate 
finantseeskirjade kohaselt võib personalile ja 
halduskuludele eraldada üksnes 5% jooksvatest 
kuludest. 

Selgitus

Ühisettevõtte kestus peaks olema paralleelne seitsmenda raamprogrammiga.


