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RÖVID INDOKOLÁS

A tiszta égbolt közös technológiai kezdeményezés célja az Európai Repüléskutatási 
Tanácsadó Tanács (ACARE: Európai Repüléstechnikai és Légiközlekedési Technológiai 
Platform) által meghatározott környezetvédelmi célok eléréséhez szükséges technológiai 
áttörés szemléltetése és érvényesítése. Az ACARE meghatározta a tiszta égbolt közös 
technológiai kezdeményezés során kialakítandó technológiai területek révén elérendő célokat: 

- a CO2 emisszió 50%-os csökkentése az üzemanyag-fogyasztás drasztikus csökkentése 
révén; 

- az NOx (nitrogén-oxidok) emissziójának 80%-os csökkentése;

- a külső zaj 50%-os csökkentése;

- Zöld termék-életciklus: tervezés, gyártás, üzemben tartás, ártalmatlanítás és újrafeldolgozás. 

A tiszta égbolt jelenleg 16 országból 86 szervezetet, valamint 54 iparágat, 15 kutatóközpontot 
és 17 egyetemet képvisel. Működése 6 integrált technológiademonstrációs rendszer köré épül: 
Intelligens merevszárnyú légi jármű, zöld regionális repülőgép és helikopter, fenntartható és 
zöld hajtóművek, zöld operatív berendezések és rendszerek. Végül, a környezetbarát tervezés 
a légi járművek zöld tervezésére és gyártására, illetve kivonására és újrafeldolgozására 
összpontosít a nyersanyagok és az energia optimális felhasználása révén, amellyel javítja a 
termék teljes életciklusának környezetei hatását és felgyorsítja a REACH irányelvnek való 
megfelelést. Ezen felül a repüléstechnikai innováció hasznosnak bizonyult és továbbra is 
hasznosnak fog bizonyulni a repüléstechnikai ágazaton kívül történő felhasználás 
tekintetében, amik révén bővíti az ipari és tudományos alapokat az Európai Unióban.

Az előadó javasolja ezért a Bizottság javaslatának támogatását, figyelembe véve a tisztázandó 
elemekre vonatkozó egyes elképzeléseket. Az előadó néhány későbbiekben benyújtandó 
módosítással segíti elő ennek nyomon követését. 

Tekintettel a repülési ágazatra jellemző hosszú fejlesztési időre (egy új repülőgép kifejlesztése 
10 évig is eltarthat) és a jelentős kutatási igényre, javasolt egy „kritikus tömeg” létrehozása a 
kutatás és fejlesztés területén, amelynek célja a zajszint és az üzemanyag-fogyasztás 
csökkentése, valamint az eljárások felgyorsítása és a korai végrehajtás tekintetében 
eredmények felmutatása, amely a környezet védelmét világszerte szolgálja.

Az erőforrások európai szintű egyesítése érdekében kiemelkedő fontosságú ezért a legjobb 
K+F és innováció ösztönzése. A jövőben az értékesített repülőgépeknek európainak kell 
lenniük, és választ kell adniuk a fent említett jelentős kihívásokra: alacsonyabb fogyasztás 
(akár teljesen elektromos üzem?), csendesebb üzemmód.

Az Európai Unióban a repüléstechnikai ágazat köztetve vagy közvetlenül 3,1 millió 
munkahelyet teremt. A GDP közel 2,5%-át teszi ki, és Európa kereskedelmi egyenlegéhez 
több mint 30 milliárd eurós többlettel járul hozzá. Ezért kiemelten fontos, hogy az EU ipara az 
élmezőnyben maradjon, és tovább erősítse versenyhelyzetét. Az üzemanyag-fogyasztás és a 
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zajszint csökkentése kulcsfontosságú e kiélezett versenyű közegben.  Amennyiben lehet 
törekedni a méretgazdaságosságra egy uniós szintű kezdeményezéssel, élnünk kell ezzel a
lehetőséggel. A környezetbarát technológia globális szinten egyre fontosabb.

A 7. keretprogramban fennáll az úgynevezett közös technológiai kezdeményezések 
létrehozásának lehetősége, amelyek célja a kutatás európai szintű egyesítése. Ilyen 
struktúrákat abban az esetben hozhatnak létre, amennyiben azt az európai technológiai 
platformok igénylik, mint arra a jelen esetben sor került.

Az előadó örömmel fogadja a közös vállalkozás által a KKV-k (legalább 12%-os) részvételére 
vonatkozóan biztosított garanciákat.  

Az előadó üdvözli az állami és magánszféra partnerségének létrehozására irányuló szándékot. 
A közös technológiai kezdeményezés (KTK) jogi személyisége hatékony és konkrét 
együttműködést hoz létre az állami és a magánszféra között. Ezzel szorosabb együttműködés 
érhető el. Garanciát biztosít továbbá az uniós források optimális felhasználására. A K+F 
erőfeszítések (800 millió euró az EU költségvetéséből - a tagállamok közvetlenül nem 
vesznek részt a finanszírozásban - és 800 millió az iparágtól) környezetvédelmi hatásai 
tekintetében az áttételi hatás nyilvánvaló. Az iparággal közvetlen 50%-os partnerség stabil 
alapokat nyújt a szükséges eredmények eléréséhez.

Az előadó osztja a több érintett fél által felhozott azon kifogást, amely szerint el kellene 
kerülni a további szélsőségesen nagy működési műköltségű közösségi ügynökség 
szükségtelen létrehozását. Ezen aggodalmakat figyelembe véve, az előadó a Bizottság által 
javasolt jogi struktúrát (egy közösségi szervet) tekinti a lehető legjobb megoldásnak a az 
állami és magánszféra együttműködésének végrehajtására és tudomásul veszi a szerv és a 
közösségi ügynökségek célja közötti különbségtételt. A fenti aggodalmakra gyakorlati 
megoldást nyújt a megszüntetési záradék bevezetése egy olyan mechanizmus alkalmazásában, 
amely korlátozza a tiszta égbolt időtartamát, és lehetővé teszik a korai értékelés és szükség 
esetén a megszüntetést. 

Az előadó tudomásul veszi, hogy a repülőágazat mind ez Unióban, mind azon kívül gyorsan 
növekedett és várhatóan rendületlenül növekszik tovább a következő évtizedekben. Ezt nem 
szabad külön fejlődésnek tekinteni, hanem inkább az EU bővítésének járulékos hatásaként, 
különösen mivel a nagyobb gazdasági övezetek nagyobb forgalmat és közlekedést és 
általában fokozottabb globailzációt eredményeznek.

A javasolt közös repüléstechnikai kutatási és fejlesztési vállalkozás része a lisszaboni 
menetrend európai uniós végrehajtásának, amelynek célja az EU és az iparág 
versenyképesebbé tétele.  

Különösen az Európai Unióban található számos repülőtér sűrűn lakott vagy akár urbanizált 
területeken. A környező területek lakosságának érdekében fontos, és nagyon sok helyen 
sürgős is a lehető legcsendesebb repülőgépek alkalmazása és a repülőgépflotta megújításának 
előmozdítása.

A üzemanyagok jelenlegi és jövőbeli magas ára, a kerozin esetleges megadózatása és a 
repülés bevonása az emisszó-kereskedelmi rendszerbe hatékony ösztönzőnek bizonyulhat a 
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légi járművek üzemanyag-fogyasztásának csökkentésére a környezetvédelem és a népesség 
egészsége, illetve az éghajlatváltozás hatásainak korlátozása érdekében. 

Végül, de nem utolsósorban szigorúbb környezetvédelmi szabályok (emisszó-kereskedelmi 
szabályok - Kyoto és az uniós jogszabályok) kényszerítik a repüléstechnikai iparágat 
emissziójuk drasztikus csökkentésére, ami szükséges az ágazat jelenlegi és jövőbeli 
növekedésének kompenzálásához és ahhoz, hogy a népesség az ágazatot elfogadja.  

A piaci mechanizmusok a megállapított szabványok teljesítése érdekében nem biztosítottak a 
jelen esetben megfelelő ösztönzést a kutatás és fejlesztés bővítésére és felgyorsítására. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás:  1
(12) preambulumbekezdés

(12) A Tiszta Égbolt közös vállalkozást egy 
2017. december 31-én végződő kezdeti 
időszakra kell létrehozni a hetedik 
keretprogram (2007–2013) során 
kezdeményezett, de be nem fejezett kutatási 
tevékenységek megfelelő kezelésének 
biztosítása érdekében;

(12) A Tiszta Égbolt közös vállalkozást egy 
2017. december 31-én végződő kezdeti 
időszakra kell létrehozni a hetedik 
keretprogram (2007–2013) során 
kezdeményezett, de be nem fejezett kutatási 
tevékenységek megfelelő kezelésének 
biztosítása érdekében, az eredmények 
indokolásával együtt;

Módosítás:  2
1. cikk (1) bekezdése

(1) A „tiszta égboltra” irányuló közös 
technológiai kezdeményezés 
megvalósítására a Szerződés 171. cikke 
értelmében ezennel közös vállalkozás jön 
létre 2017. december 31-ig terjedő 
időtartamra, amelynek neve „Tiszta Égbolt 
közös vállalkozás” (a továbbiakban: „Tiszta 
Égbolt közös vállalkozás”). A vállalkozás 
időtartama e rendelet felülvizsgálatával 
meghosszabbítható.

(1) A „tiszta égboltra” irányuló közös 
technológiai kezdeményezés 
megvalósítására a Szerződés 171. cikke 
értelmében ezennel közös vállalkozás jön 
létre a 7. keretprogramra kiterjedő
időtartamra, amelynek neve „Tiszta Égbolt 
közös vállalkozás” (a továbbiakban: „Tiszta 
Égbolt közös vállalkozás”). A vállalkozás 
időtartama e rendelet felülvizsgálatával 
meghosszabbítható.
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Indokolás

A közös vállalkozásnak a 7. keretprogrammal párhuzamosan kell működnie.

Módosítás:  3
8. cikk (1) bekezdése

(1) A Tiszta Égbolt közös vállalkozás külön 
pénzügyi szabályzatot fogad el, amely a 
költségvetési keretrendelet elvein alapul. A 
pénzügyi szabályzat a Bizottság előzetes 
jóváhagyását követően eltérhet a 
költségvetési keretrendelettől, ha ezt a Tiszta 
Égbolt közös vállalkozás konkrét működési 
szükségletei megkívánják.

(1) A Tiszta Égbolt közös vállalkozás külön 
pénzügyi szabályzatot fogad el, amely a 
költségvetési keretrendelet elvein alapul. A 
pénzügyi szabályzat a Bizottság előzetes 
jóváhagyását követően eltérhet a 
költségvetési keretrendelettől, ha ezt a Tiszta 
Égbolt közös vállalkozás konkrét működési 
szükségletei megkívánják, a nemzeti 
képviselői csoport javaslatai alapján.

Indokolás

A nemzeti képviselői csoport feladatai közé tartozik a korrekt és átlátható pénzügyi 
folyamatok biztosítása.

Módosítás:  4
13. cikk (4) bekezdése

(4) 2017 végén a Bizottság, független 
szakértők közreműködésével, elvégzi a 
Tiszta Égbolt közös vállalkozás végső 
értékelését. A végső értékelés eredményét be 
kell mutatni az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

(4) A közös vállalkozás végén a Bizottság, 
független szakértők közreműködésével, 
elvégzi a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 
végső értékelését. A végső értékelés 
eredményét be kell mutatni az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Indokolás

A közös vállalkozásnak a 7. keretprogrammal párhuzamosan kell működnie.

Módosítás:  5
17. cikk

A Tiszta Égbolt közös vállalkozás a kutatási 
eredmények felhasználására és terjesztésére 
vonatkozóan olyan szabályokat fogad el, 
amelyek biztosítják, hogy az e rendelet 
szerinti kutatási tevékenységek során 

A Tiszta Égbolt közös vállalkozás a kutatási 
eredmények felhasználására és terjesztésére 
vonatkozóan a 7. kutatási és fejlesztési 
keretprogram fennálló szabályai alapján 
olyan szabályokat fogad el, amelyek 
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keletkezett szellemi tulajdon szükség esetén 
védelemben részesüljön és hogy a kutatási 
eredményeket felhasználják és terjesszék.

biztosítják, hogy az e rendelet szerinti 
kutatási tevékenységek során keletkezett 
szellemi tulajdon szükség esetén 
védelemben részesüljön és hogy a kutatási 
eredményeket felhasználják és terjesszék.

Indokolás

A munkamegosztásra vonatkozó megállapodástól függően szükség lehet külön szabályokra a 
szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan az ITD vezetői és a partnerek között. Például az egyik 
résztvevő által biztosított, a többi résztvevő által elvégzendő munkához szükséges 
háttérinformációk felhasználása során.

Módosítás:  6
Melléklet, 4. cikk (3) bekezdése

(3) A közös vállalkozás adott esetben 
tanácsadó bizottságot állít fel, mely a Tiszta 
Égbolt közös vállalkozásnak 
irányítástechnikai, finanszírozási és 
műszaki kérdésekben tanácsokat és 
ajánlásokat ad. A tanácsadó testületet a 
Bizottság nevezi ki.

törölve

Indokolás

A tanácsadó bizottság felesleges. A Bizottság támaszkodhatna a nemzeti képviselői csoportra 
és az ACARE külső tanácsadására. A 4.3. pont alá tartozó tágabb témákat át lehetne utalni a 
nemzeti képviselői csoporthoz. A tanácsadó bizottság szükségtelenül drágítaná meg a tiszta 
égbolt közös vállalkozást és a jelek szerint nincs különbség a tanácsadó bizottság és az 
általános fórum feladatai között (lásd: a 8. cikk (3) bekezdésének 3. albekezdését). Ezen felül 
várakozásaink szerint a szakértőket ugyanazok közül választják, mint a nemzeti képviselői 
csoport és az ACARE szakértőit.

Módosítás:  7
Melléklet, 12. cikk (1a) bekezdése (új)

A 7. kutatási és fejlesztési keretprogramra 
vonatkozó pénzügyi szabályok szerint a 
működési költségek legfeljebb 5%-át lehet 
személyzeti és adminisztratív kiadásokra 
költeni.

Indokolás

A közös vállalkozásnak a 7. keretprogrammal párhuzamosan kell működnie.
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