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LYHYET PERUSTELUT

Clean Sky yhteisteknologia-aloitteen tarkoituksena on osoittaa ja näyttää todeksi ACARE:n 
(Euroopan ilmailualan tutkimuksen neuvoa-antava elin) asettamien ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavat tekniset edistysaskeleet. ACARE asetti tavoitteet tekniikan avulla 
kehitettävistä yhteisistä teknologia-aloitteista:

– 50 prosentin vähennys Co2 -päästöihin polttoaineenkulutuksen selkeän alentamisen avulla

– 80 prosentin vähennys NOx-päästöihin

– 50 prosentin vähennyt meluun

– tuotteen vihreä elinkaari: suunnittelu, valmistus, ylläpito, hävittäminen ja kierrätys.

Tällä hetkellä Clean Sky-hankkeeseen osallistuvat jäsenet edustavat 86 organisaatiota 16 
maassa, 54 alalla, 15 tutkimuskeskuksessa ja 17 yliopistossa. Hanke koostuu kuudesta 
integroitujen teknologioiden demonstraatiosta: älykkäät kiinteäsiipiset ilma-alukset, 
ympäristömyötäiset syöttöliikenteen ilma-alukset, ympäristömyötäiset pyöriväsiipiset ilma-
alukset, ympäristömyötäiset ja ekologisesti kestävät moottorit, ympäristömyötäiset 
toimintajärjestelmät ja ekologinen suunnittelu, jossa keskitytään ympäristömyötäiseen 
suunnitteluun ja tuotantoon sekä ilma-alusten käytöstä poistamiseen ja kierrättämiseen raaka-
aineiden ja energian optimaalisen käytön kannalta, mikä parantaa koko tuotteen elinkaaren 
ympäristövaikutuksia ja Reach-direktiivin noudattamista. Lisäksi tekniset innovaatiot ovat 
mahdollistaneet nyt ja tulevaisuudessa sen, että teknologiaa voidaan hyödyntää 
ilmailusektorin ulkopuolellakin, mikä parantaa EU:n teollista ja tieteellistä perustaa.

Esittelijä ehdottaa komission ehdotuksen hyväksymistä muutamien selkeyttämistä 
edellyttävien osien tarkistamisen jälkeen. Esittelijä aikoo esittää muutamia tarkastuksia asiasta 
myöhemmin. 

Koska lentoliikenteen tutkimus kestää kauan (10 vuotta uuden lentokoneen kehittämiseen), on 
syytä luoda tutkimuksen ja kehittämisen alalla "kriittinen massa", jonka tarkoituksena on 
vähentää melua ja polttoaineen kulutusta, jolloin nopeutetaan menettelyjä ja saadaan aikaan 
tuloksia, joiden varhainen täytäntöönpano on maailman ympäristön kannalta myönteistä.

Siksi on tärkeää kannustaa, että parhaat tutkimus- ja kehittämistoimet sekä innovaatiot 
yhdistävät voimansa Euroopan laajuisesti. Tulevaisuudessa myytävien lentokoneiden on 
oltava eurooppalaisia ja niiden on vastattava edellä mainittuihin suuriin haasteisiin ja 
kulutettava vähemmän (ehkä jopa sähköllä toimivia?) ja oltava hiljaisempia.

EU:n ilmailuala tarjoaa suoraan ja epäsuorasti 3,1 miljoonaa työpaikkaa. Se vastaa noin 2, 5 
prosenttia EU:n bkt:sta ja tuo osaltaan yli 30 miljardia euroa Euroopan kauppataseen 
ylijäämään. Siksi on erittäin tärkeää, että EU:n teollisuus on vastaisuudessakin etualalla ja 
säilyttää vahvan kilpailuasemansa. Polttoaineen kulutuksen vähentäminen ja melun 
vähentäminen ovat tärkeimpiä elementtejä tässä kilpailuasetelmassa. Jos EU:n aloitteesta 
saadaan mittakaavaetuja, meidän olisi tartuttava tilaisuuteen. Ympäristötekniikan merkitys 
globaaleilla markkinoilla kasvaa koko ajan.
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Seitsemännessä puiteohjelmassa on luotu mahdollisuus perustaa ns. yhteisiä teknologia-
aloitteita, joiden tarkoituksena on yhdistää Euroopan tason tutkimusta. Näitä rakenteita 
voidaan perustaa tarpeen vaatiessa, kuten nyt on käynyt.  

Esittelijä haluaa ilmaista tyytyväisyytensä siitä, että yhteisyritys antaa takuun pk-yritysten 
osallistumiselle (vähintään 12 prosenttia).

Pyrkimys julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden perustamisesta on myönteinen. 
Yhteinen teknologia-aloite on tehokas ja konkreettinen yhteistyön muoto julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä. Siten on mahdollista saavuttaa paremmat synergia-edut ja 
varmistaa, että EU:n rahoitusta käytetään optimaalisesti. Tutkimus- ja kehittämistoimien 
ympäristöhyötyjen osuus (800 miljoonaa euroa EU:n talousarviosta ja 8000 miljoonaa 
teollisuudelta eikä mitään suoranaista jäsenvaltiolta tulevaa rahoitusosuutta) on 
kyseenalainen, mutta 50/50 -kumppanuus teollisuuden kanssa on vakaa perusta edistyksen 
saavuttamiselle.

Esittelijä yhtyy huolenaiheisiin, joita useat toimijat ovat esittäneet. Olisi vältettävä uusien 
yhteisön virastojen perustamista ja ylisuuria toimintakustannuksia. Esittelijä pitää kuitenkin 
siitä huolimatta komission ehdottamaan oikeudellista rakennetta parhaana mahdollisena 
ratkaisuna julkisen ja yksityisen kumppanuuden toteuttamiseksi, ja panee merkille, että sen 
tarkoituksen ja erillisvirastojen tarkoituksen välillä on eroa. Edellä mainittujen huolenaiheiden 
ratkaisu voidaan löytää ehdotettujen mekanismien "auringonlaskun lausekkeista", jotka 
rajoittavat Clean Skyn kestoa ja mahdollistavat tarvittaessa varhaisen arvioinnin ja 
päättämisen.

Esittelijä panee merkille, että lentoliikenne EU:ssa ja sen ulkopuolella on kasvanut viime 
vuosina nopeasti ja jatkaa kasvuaan seuraavina vuosikymmeninä. Tähän ei pidä suhtautua 
erillisenä kehityksenä, vaan EU:n laajentumisen ja globalisaation sivuvaikutuksena, koska 
suuremmat talousalueet merkitsevät liikenteen ja kuljetusten määrän kasvua. 

Ilmailualan tutkimuksen ja kehittämisen alan yhteisyrityksen perustaminen on osa Lissabonin 
strategiaa ja sen tarkoituksena on lisätä EU:n ja sen teollisuuden kilpailukykyä.

Monet EU:n alueen lentoasemat sijaitsevat tiheästi asutuilla alueilla tai jopa kaupunkimaisilla 
alueilla. Ympäröivien alueiden asukkaiden kannalta on tärkeää ja monissa tapauksissa 
kiireellistä käyttää mahdollisimman hiljaisia lentokoneita ja edistää lentokonekaluston 
uudistamista. 

Polttoaineiden korkeat hinnat nykyisin ja tulevaisuudessa, kerosiinin mahdollinen 
verottaminen ja lentoliikenteen sisällyttäminen päästökauppajärjestelmään ovat voimakkaita 
kannustimia lentoliikenteen polttoaineenkulutuksen voimakkaaksi vähentämiseksi, mikä 
hyödyttää ympäristöämme ja kansanterveyttä ja millä rajoitetaan ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia.

Päätteeksi on todettava, että tiukemmat ympäristösäännökset (päästökauppa, Kioto ja EU:n 
lainsäädäntö) pakottavat ilmailualan vähentämään päästöjään voimakkaasti, mitä tarvitaan 
myös alan nykyisen ja tulevan kasvun korvaamiseen ja siihen, että kansalaiset hyväksyvät 
tämän.
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Markkinamekanismi ei ole onnistunut tässä tapauksessa kiihdyttämään tutkimusta ja 
kehittämistä siinä määrin, että niillä voidaan saavuttaa asetetut odotukset ja normit.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Clean Sky -yhteisyritys olisi 
alkuvaiheessa perustettava 31. joulukuuta 
2017 saakka ulottuvaksi toimikaudeksi, jotta 
voidaan asianmukaisesti viedä loppuun 
seitsemännen puiteohjelman (2007–2013) 
aikana käynnistetyt, mutta sen päättyessä 
vielä kesken olevat tutkimustoimet.

(12) Clean Sky -yhteisyritys olisi 
alkuvaiheessa perustettava 31. joulukuuta 
2017 saakka ulottuvaksi toimikaudeksi, jotta 
voidaan asianmukaisesti viedä loppuun 
seitsemännen puiteohjelman (2007–2013) 
aikana käynnistetyt, mutta sen päättyessä 
vielä kesken olevat tutkimustoimet, 
tutkimustulosten hyödyntäminen mukaan 
lukien.

Tarkistus 2
1 artiklan 1 kohta

1. Perustetaan yhteisen Clean Sky -
teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 
perustamissopimuksen 171 artiklassa 
tarkoitettu yhteisyritys, jonka nimi on Clean 
Sky -yhteisyritys, 31 päivään joulukuuta 
2017 ulottuvaksi ajaksi (jäljempänä 'Clean 
Sky -yhteisyritys'). Tätä toimikautta voidaan 
pidentää muuttamalla tätä asetusta.

1. Perustetaan yhteisen Clean Sky -
teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 
perustamissopimuksen 171 artiklassa 
tarkoitettu yhteisyritys, jonka nimi on Clean 
Sky -yhteisyritys, seitsemännen 
puiteohjelman ajaksi (jäljempänä 'Clean 
Sky -yhteisyritys'). Tätä toimikautta voidaan 
pidentää muuttamalla tätä asetusta.

Perustelu

Yhteisyrityksen keston olisi oltava yhtäaikainen seitsemännen puiteohjelman kanssa.
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Tarkistus 3
8 artiklan 1 kohta

1. Clean Sky -yhteisyrityksen on 
vahvistettava erilliset taloushallinnon 
säännöt, jotka perustuvat varainhoidon 
puiteasetuksen periaatteisiin. 
Taloushallinnon säännöissä voidaan poiketa 
varainhoidon puiteasetuksen säännöistä, jos 
Clean Sky -yhteisyrityksen toiminnan 
erityistarpeet sitä edellyttävät ja komissiolta 
on saatu etukäteen lupa.

1. Clean Sky -yhteisyrityksen on 
vahvistettava erilliset taloushallinnon 
säännöt, jotka perustuvat varainhoidon 
puiteasetuksen periaatteisiin. 
Taloushallinnon säännöissä voidaan poiketa 
varainhoidon puiteasetuksen säännöistä, jos 
Clean Sky -yhteisyrityksen toiminnan 
erityistarpeet sitä edellyttävät ja komissiolta 
on saatu etukäteen lupa, joka perustuu 
kansallisten edustajien ryhmän neuvoon.

Perustelu

Kansallisten edustajien ryhmällä on rooli suojella varainhoitomenettelyn 
oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta.

Tarkistus 4
13 artiklan 4 kohta

4. Vuoden 2017 lopulla komissio laatii 
riippumattomien asiantuntijoiden 
avustuksella loppuarvioinnin Clean Sky -
yhteisyrityksestä. Loppuarvioinnin tulokset 
esitetään Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

4. Yhteisyrityksen voimassaolon lopulla 
komissio laatii riippumattomien 
asiantuntijoiden avustuksella 
loppuarvioinnin Clean Sky -
yhteisyrityksestä. Loppuarvioinnin tulokset 
esitetään Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Perustelu

Yhteisyrityksen keston olisi oltava yhtä pitkä seitsemännen puiteohjelman kanssa.

Tarkistus 5
17 artikla

Clean Sky -yhteisyritys vahvistaa 
tutkimustulosten levittämistä koskevat 
säännöt, joilla varmistetaan, että tämän 
asetuksen nojalla toteutetuissa 
tutkimustoimissa tuotettu henkinen 
omaisuus suojataan soveltuvin osin ja että 
tutkimustuloksia hyödynnetään ja levitetään.

Clean Sky -yhteisyritys vahvistaa 
tutkimustulosten levittämistä koskevat 
säännöt, jotka perustuvat tutkimuksen ja 
kehittämisen seitsemännen puiteohjelman 
sääntöihin ja joilla varmistetaan, että tämän 
asetuksen nojalla toteutetuissa 
tutkimustoimissa tuotettu henkinen 
omaisuus suojataan soveltuvin osin ja että 
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tutkimustuloksia hyödynnetään ja levitetään.

Perustelu

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia sääntöjä saatetaan tarvita työnjaosta riippuen johtajien 
ja osakkaiden välillä. Esimerkiksi yksi osallistuja saattaa tarvita muiden osallistujien 
taustatietoja.

Tarkistus 6
Liite, 4 artikla, 3 kohta

3. Yhteisyritys perustaa tarpeen mukaan 
neuvottelukunnan, jonka tehtävä on antaa 
Clean Sky -yhteisyritykselle neuvoja ja 
suosituksia johtamiseen ja rahoitukseen 
liittyvissä sekä teknisissä asioissa. 
Neuvottelukunnan nimittää komissio.

Poistetaan.

Perustelu

Neuvottelukunta on tarpeeton. Komissio voisi turvautua kansallisten edustajien ryhmään ja 
ACARE:en ulkopuolisia neuvoja saadakseen. 4 artiklan 3 kohdan laajat teemat voitaisiin 
siirtää kansallisten edustajien ryhmälle.  Neuvottelukunta lisäisi tarpeettomia kustannuksia 
Clean Sky -yhteisyritykseen, eikä neuvottelukunnan ja yleisfoorumin tehtävien välillä näytä 
olevan mitään eroa (ks. 8 artiklan 3 kohdan 3 alakohta). Lisäksi otaksumme, että asiantuntijat 
tulevat kuulumaan samaan ryhmään kuin kansallisten edustajien ryhmässä ja ACARE:ssa.

Tarkistus 7
Liite, 12 artikla, 1 a kohta (uusi)

Tutkimuksen ja kehittämisen seitsemännen 
puiteohjelman varainhoitosäännösten 
mukaisesti vain 5 prosenttia 
toimintakuluista voidaan käyttää 
henkilöstöön ja hallinnollisiin 
kustannuksiin.

Perustelu

Yhteisyrityksen keston olisi oltava yhtä pitkä seitsemännen puiteohjelman kanssa.
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