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TRUMPAS PAGRINDIMAS

„Švaraus dangaus“ bendrų technologijų iniciatyvos tikslas – parodyti ir patvirtinti 
technologinius atradimus, kurie būtini siekiant Aeronautikos mokslinių tyrimų Europoje 
patariamosios tarybos (ACARE: Europos technologijų platforma aeronautikos ir oro 
transporto srityse) nustatytų aplinkos apsaugos tikslų. ACARE išdėstė tikslus, kurie turi būti 
pasiekti per technologijų sritis, plėtotinas įgyvendinant „Švaraus dangaus“ bendrų 
technologijų iniciatyvą:

- 50 proc. sumažinti išmetamą CO2 kiekį smarkiai mažinant degalų naudojimą;

- 80 proc. sumažinti išmetamą NOx (azoto oksidų) kiekį;

- 50 proc. sumažinti išorinį triukšmą;

- užtikrinti ekologišką gaminio gyvavimo ciklą (projektavimas, gamyba, techninė priežiūra, 
atliekų šalinimas ir perdirbimas).

Dabartiniai „Švaraus dangaus“ nariai atstovauja 86 organizacijoms 16 šalių, 54 pramonės 
šakoms, 15 mokslinių tyrimų centrų ir 17 universitetų. Iniciatyvai vykdyti pasirinkti 6 
integruotųjų technologinių parodomųjų pavyzdžių padaliniai: pažangus fiksuoto sparno 
orlaivis, ekologiškas regioninis orlaivis ir sraigtasparnis, tvarūs ir ekologiški varikliai, 
ekologiška eksploatavimo įranga ir sistemos. Ekologiško projektavimo padalinys spręs 
klausimus, susijusius su ekologišku dizainu ir gamyba, orlaivių išėmimu iš apyvartos ir 
perdirbimu optimaliai naudojant žaliavas ir energiją, taip bus gerinamas viso gaminio 
gyvavimo ciklo poveikis aplinkai ir greičiau suderinta su REACH direktyva. Patvirtinta ir 
toliau bus tvirtinama aeronautikos naujovių teikiama nauda technologijai, taikytinai ne tik 
aeronautikos sektoriuje, stiprinančiai ES pramonės ir mokslo pamatus.

Todėl, atsižvelgdamas į kelias pastabas dėl aiškintinų dalių, pranešėjas siūlo pritarti Komisijos 
pasiūlymui. Išaiškinimą pranešėjas padės pasiekti per kelis pakeitimus paskesniu etapu.

Atsižvelgiant į tai, kad užsakymas yra ilgalaikis (naujam orlaiviui sukurti reikia 10 metų), ir 
aviacijos sektoriuje būtinus plačius mokslinius tyrimus, mokslinių tyrimų ir plėtros srityje 
patartina sukurti „sutelktas priemones“, skirtas triukšmui ir degalų sunaudojimui mažinti, kad 
būtų paspartintos procedūros ir anksti įgyvendinti gauti rezultatai, kurių poveikis bus 
naudingas aplinkai visame pasaulyje.

Todėl svarbiausia – skatinti geriausius mokslinius tyrimus ir plėtrą ir naujoves siekiant vienyti 
jėgas Europos mastu. Ateityje parduodami orlaiviai turi būti europietiški ir atitikti 
pagrindinius pirmiau išdėstytus reikalavimus: naudoti mažiau degalų (netgi gali būti varomi 
tik elektra?), tyliau veikti.

Europos Sąjungos aeronautikos sektoriuje yra 3,1 mln. tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų.
Jam tenka beveik 2,5 proc. BVP ir jis daugiau kaip 30 mlrd. eurų prisideda prie teigiamo 
Europos prekybos balanso. Todėl labai svarbu, kad ES pramonė liktų dėmesio centre ir toliau 
stiprintų savo konkurencinę poziciją. Degalų naudojimo ir triukšmo mažinimas – tai keli iš 
pagrindinių elementų šioje konkurencingoje aplinkoje. Jeigu ES iniciatyva galima pasiekti 
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masto ir įvairovės ekonomijos, mums derėtų naudotis proga. Aplinkos technologija bus dar 
svarbesnė pasaulio mastu.

Septintojoje bendrojoje programoje sudaryta galimybė sukurti vadinamąsias bendrų 
technologijų iniciatyvas (BTI), kuriomis siekiama sujungti mokslinius tyrimus Europos lygiu.
Šios struktūros gali būti sukurtos tuo atveju, jei iš Europos technologijų platformų kyla 
būtinybė, kaip yra šiuo atveju.

Pranešėjas patenkintas dėl bendrosios įmonės teikiamos garantijos dėl mažų ir vidutinių 
įmonių dalyvavimo (mažiausiai 12 proc.).

Pranešėjas nuoširdžiai džiaugiasi, kad ketinama sukurti viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystę. Bendrų technologijų iniciatyvos juridinis asmuo plėtoja veiksmingą konkretų 
viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą. Taip veikiant galima pasiekti geresnę 
sinergiją. Jis taip pat užtikrina, kad garantuojamas optimalus ES lėšų panaudojimas. Sverto 
poveikis mokslinių tyrimų ir plėtros pastangų naudos aplinkai požiūriu yra ryškus (800 mln. 
eurų iš ES biudžeto (valstybė narė tiesiogiai nedalyvauja finansuojant) ir 800 mln. eurų iš 
pramonės). Lygiavertė partnerystė su pramone – tai tvirtas būtinos pažangos pamatas.

Pranešėjas taip pat pritaria kelių dalyvių susirūpinimui, kad derėtų vengti steigti nereikalingas 
Bendrijos agentūras, kurioms reikia papildomų valdymo išlaidų. Vis dėlto pranešėjas, 
atsižvelgdamas į šiuos nuogąstavimus, mano, kad Komisijos pasiūlyta teisinė struktūra 
(Bendrijos institucija) – tai geriausias galimas sprendimas siekiant įgyvendinti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, jis pastebi skirtumą tarp šios institucijos ir Bendrijos agentūrų 
paskirties. Minėtus nuogąstavimus galima pašalinti nustatant pasiūlytų mechanizmų laikino 
galiojimo sąlygą, taip būtų ribojamos „Švaraus dangaus“ gyvavimo laikas ir sudarytos sąlygos 
anksti įvertinti ir, jei reikia, nutraukti jos veiklą.

Pranešėjas pažymi, kad aviacija ir ES, ir už jos ribų pastaraisiais metais sparčiai išaugo ir 
kitais ateinančiais dešimtmečiais toliau be atvangos augs. Šito nederėtų vertinti kaip atskiros 
plėtotės, bet veikiau kaip konkretų ES plėtros (didesnėms ekonominėms erdvėms reikia 
intensyvesnio eismo ir daugiau transporto) ir apskritai kaip globalizacijos šalutinį poveikį.

Pasiūlymas įkurti aeronautikos mokslinių tyrimų ir plėtros bendrąją įmonę – tai Europos 
Sąjungos Lisabonos darbotvarkės įgyvendinimo dalis, šiuo pasiūlymu siekiama ES ir jos 
pramonę padaryti konkurencingesnę.

Būtent Europos Sąjungoje daugelis oro uostų išdėstyti šalia tankiai apgyvendintų ar net 
urbanizuotų rajonų. Svarbu (daugelyje vietovių – netgi būtina) aplinkinių rajonų gyventojų 
labui naudoti kuo tylesnius orlaivius ir skatinti oro laivyno atnaujinimą.

Didelės degalų kainos dabar ir ateityje, galimas žibalo apmokestinimas ir aviacijos įtraukimas 
į prekybos išmetamaisiais teršalais sistemą sudaro stiprias paskatas mūsų aplinkos ir 
gyventojų sveikatos labui siekti smarkiai mažinti orlaivių degalų naudojimą ir riboti poveikį 
klimato kaitai.

Naujausios ne mažiau griežtos aplinkosaugos taisyklės (Prekybos išmetamaisiais teršalais 
sistema – Kioto ir ES teisės aktai) verčia aeronautikos sektorių smarkiai mažinti savo 
išmetamus teršalus; tai būtina siekiant atlyginti už dabartinį ir būsimą sektoriaus augimą ir 
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įgyti gyventojų palankumą.

Šiuo atveju rinkos mechanizmas tinkamai nepaskatino sustiprinti ir paspartinti mokslinių 
tyrimų ir plėtros tiek, kad būtų patenkinti lūkesčiai ir nustatytos normos.

PAKEITIMA|I

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingąjį 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
12 konstatuojamoji dalis

(12) „Švaraus dangaus“ bendroji įmonė 
turėtų būti įsteigiama pradiniam laikotarpiui, 
kuris baigsis 2017 m. gruodžio 31 d., 
siekiant užtikrinti tinkamą per 7-ąją
bendrąją programą (2007–2013 m.) pradėtos 
ir nebaigtos mokslinių tyrimų veiklos 
valdymą.

(12) „Švaraus dangaus“ bendroji įmonė 
turėtų būti įsteigiama pradiniam laikotarpiui, 
kuris baigsis 2017 m. gruodžio 31 d., 
siekiant užtikrinti tinkamą per Septintąją
bendrąją programą (2007–2013 m.) pradėtos 
ir nebaigtos mokslinių tyrimų veiklos 
valdymą, įskaitant rezultatų panaudojimą.

Pakeitimas  2
1 straipsnio 1 dalis

1. „Švaraus dangaus“ bendrajai technologijų 
iniciatyvai įgyvendinti laikotarpiu iki 2017 
m. gruodžio 31 d. įsteigiama bendroji 
įmonė, kaip apibrėžta Sutarties 171 
straipsnyje, vadinama „Švaraus dangaus“ 
bendrąja įmone (toliau – „Švaraus dangaus“ 
bendroji įmonė). Šis laikotarpis gali būti 
pratęstas šį reglamentą persvarsčius.

1. „Švaraus dangaus“ bendrajai technologijų 
iniciatyvai įgyvendinti Septintosios 
bendrosios programos galiojimo 
laikotarpiu įsteigiama bendroji įmonė, kaip 
apibrėžta Sutarties 171 straipsnyje, 
vadinama „Švaraus dangaus“ bendrąja 
įmone (toliau – „Švaraus dangaus“ bendroji 
įmonė). Šis laikotarpis gali būti pratęstas šį 
reglamentą persvarsčius

Pagrindimas

Bendrosios įmonės veiklos laikotarpis turėtų sutapti su Septintosios bendrosios programos 
galiojimo laikotarpiu.
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Pakeitimas 3
8 straipsnio 1 dalis

1. „Švaraus dangaus“ bendroji įmonė priima 
atskirą finansinį reglamentą, grindžiamą 
finansinio pagrindų reglamento principais. Ji 
gali nukrypti nuo finansinio pagrindų 
reglamento, kai to reikia dėl „Švaraus 
dangaus“ bendrosios įmonės specialių 
veiklos poreikių ir iš anksto gavus Komisijos 
sutikimą.

1. „Švaraus dangaus“ bendroji įmonė priima 
atskirą finansinį reglamentą, grindžiamą 
finansinio pagrindų reglamento principais. Ji 
gali nukrypti nuo finansinio pagrindų 
reglamento, kai to reikia dėl „Švaraus 
dangaus“ bendrosios įmonės specialių 
veiklos poreikių ir iš anksto gavus Komisijos 
sutikimą ir remiantis Nacionalinių 
valstybių atstovų grupės patarimu.

Pagrindimas

Nacionalinių valstybių atstovų grupės vaidmuo – užtikrinti sąžiningą ir skaidrų finansinį 
procesą.

Pakeitimas 4
13 straipsnio 4 dalis

4. 2017 m. pabaigoje Komisija, padedama 
nepriklausomų ekspertų, atlieka galutinį 
„Švaraus dangaus“ bendrosios įmonės 
vertinimą. Galutinio vertinimo rezultatai 
pateikiami Europos Parlamentui ir Tarybai.

4. Bendrajai įmonei baigus veiklą Komisija, 
padedama nepriklausomų ekspertų, atlieka 
galutinį „Švaraus dangaus“ bendrosios 
įmonės vertinimą. Galutinio vertinimo 
rezultatai pateikiami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Pagrindimas

Bendrosios įmonės veiklos laikotarpis turėtų sutapti su Septintosios bendrosios programos 
galiojimo laikotarpiu.

Pakeitimas 5
17 straipsnis

„Švaraus dangaus“ bendroji įmonė priima 
mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos 
taisykles, užtikrinančias, kad, atitinkamais 
avtejais, būtų užtikrinta intelektinės 
nuosavybės, sukurtos vykdant mokslinių 
tyrimų veiklą pagal šį reglamentą, apsauga ir 
kad būtų naudojami ir skleidžiami mokslinių 
tyrimų rezultatai.

„Švaraus dangaus“ bendroji įmonė priima 
mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos 
taisykles, pagrįstas esamais Septintosios 
bendrosios mokslinių tyrimų ir plėtros 
programos nuostatais ir užtikrinančias, kad, 
atitinkamais atvejais, būtų užtikrinta 
intelektinės nuosavybės, sukurtos vykdant 
mokslinių tyrimų veiklą pagal šį reglamentą, 
apsauga ir kad būtų naudojami ir skleidžiami 
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mokslinių tyrimų rezultatai.

Pagrindimas

Gali prireikti specialių intelektinės nuosavybės teisėmis susijusių nuostatų, taikomų ITPPP 
lyderiams ir asocijuotiesiems nariams, atsižvelgiant į jų darbo pasidalijimą. Pavyzdžiui, kai 
vieno dalyvio pagrindinė informacija naudojama kitų dalyvių darbams atlikti. 

Pakeitimas 6
Priedo 4 straipsnio 3 dalis

3. Patariamąją tarybą, jei reikia, įsteigia 
BĮ, kad ji „Švaraus dangaus“ bendrajai 
įmonei teiktų patarimus ir rengtų 
rekomendacijas valdymo, finansiniais ir 
techniniais klausimais. Patariamąją tarybą 
skiria Komisija.

Išbraukta.

Pagrindimas

Patariamoji taryba nereikalinga. Komisija dėl patarimų galėtų kreiptis į Nacionalinių 
valstybių atstovų grupę ir į ACARE. 4.3 punkte numatytos plačios temos galėtų būti perduotos 
Nacionalinių valstybių grupei. Patariamoji taryba „Švaraus dangaus“ bendrajai įmonei 
suteiktų nereikalingų išlaidų, o Patariamosios tarybos funkcijos nelabai skiriasi nuo bendrojo 
forumo (žr. 8 straipsnio 3 dalies 3 įtrauką) funkcijų. Be to, numanome, kad bus kviečiami 
ekspertai iš tos pačios ekspertų grupės – Nacionalinių valstybių grupės ir ACARE.

Pakeitimas 7
Priedo 12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Pagal Septintajai bendrajai mokslinių 
tyrimų ir plėtros programai taikomas 
finansines taisykles tik 5 proc. einamųjų 
išlaidų gali būti skirta darbuotojams ir 
administracinėms išlaidoms.

Pagrindimas

Bendrosios įmonės veiklos laikotarpis turėtų sutapti su Septintosios bendrosios programos 
galiojimo laikotarpiu.


