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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wspólnej inicjatywy technologicznej „Czyste niebo” jest przedstawienie i 
zatwierdzenie przełomowych rozwiązań technologicznych, które są niezbędne do osiągnięcia 
celów w odniesieniu do środowiska naturalnego określonych przez Komitet Doradczy ds. 
Badań Aeronautycznych w Europie (ACARE: europejska platforma technologiczna w 
dziedzinie aeronautyki i transportu lotniczego). ACARE określa cele, które mają zostać 
osiągnięte za pośrednictwem dziedzin technologii rozwijanych w ramach wspólnej inicjatywy 
technologicznej (WTI) „Czyste niebo”: 

- obniżenie o 50% emisji CO2 poprzez radykalne zmniejszenie zużycia paliwa; 

- obniżenie o 80 % emisji NOx (tlenków azotu);

- obniżenie o 50% hałasu zewnętrznego;

- proekologiczny cykl życia produktów: projektowanie, wytwarzanie, obsługa, usuwanie 
i recykling. 

Obecnie w inicjatywę „Czyste niebo” zaangażowanych jest 86 organizacji pochodzących z 16 
państw, reprezentujących 54 gałęzie przemysłu, 15 centrów badawczych i 17 uniwersytetów. 
Prace w ramach „Czystego nieba” zorganizowane będą wokół sześciu demonstratorów 
technologii zintegrowanej: inteligentny stałopłat, proekologiczny samolot regionalny 
i proekologiczny wiropłat (śmigłowce), trwałe i proekologiczne silniki, systemy dla działania 
proekologicznego (sprzęt i układ systemów samolotów). Wreszcie, „eko-projekt” będzie 
koncentrował się na proekologicznym projektowaniu i produkcji, a także na wycofywaniu 
z eksploatacji i recyklingu floty lotniczej, w oparciu o optymalne wykorzystanie surowców 
i energii, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia niekorzystnego wpływu na 
środowisko całego cyklu życia produktu i do szybszego osiągnięcia zgodności z dyrektywą 
REACH. Z innowacji w aeronautyce skorzystano już i nadal będzie się korzystać w 
technologii stosowanej poza sektorem aeronautyki, dzięki czemu umacniają się przemysłowe 
i naukowe podstawy UE. 

Sprawozdawca proponuje, by poprzeć wniosek Komisji, wskazując jednocześnie, że pragnie 
skomentować kilka jego elementów, które wymagają wyjaśnienia. W tym celu sprawozdawca 
przedstawi następnie kilka poprawek. 

Biorąc pod uwagę długi okres realizacji (10 lat na wytworzenie nowego statku powietrznego) 
oraz na konieczne obszerne badania w sektorze lotnictwa, pożądane jest utworzenie masy 
krytycznej w dziedzinie badań i rozwoju, w celu obniżenia hałasu i zużycia paliwa, a także 
przyśpieszenie procedur i osiągnięcie wyników służących szybkiemu wprowadzeniu w życie, 
które będzie korzystne dla środowiska w skali światowej.

W związku z tym nadrzędne znaczenie ma wspieranie badań i rozwoju, aby były jak 
najbardziej wydajne, a także wspieranie innowacji w celu połączenia sił na szczeblu 
ogólnoeuropejskim. Statki powietrzne, które będą w przyszłości w sprzedaży, muszą 
pochodzić z Europy i muszą sprostać głównym wyzwaniom, jakimi są: mniejsze zużycia 
paliwa (być może całkowicie elektryczne statki powietrzne?), mniej hałasu.
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W UE w sektorze aeronautyki zatrudnionych jest bezpośrednio i pośrednio 3.1 milionów 
osób. Jego udział w PKB wynosi 2,5% i sektor ten przyczynia się, poprzez swój wkład w 
wysokości 30 mld euro, do dodatniego bilansu handlowego Europy. W związku z tym 
niezmiernie istotne jest, by przemysł UE zachował swoją pozycję lidera i w dalszym ciągu 
wzmacniał swoją konkurencyjność. Do kluczowych czynników tego konkurencyjnego 
środowiska należy zmniejszenie zużycia paliwa i poziomu hałasu. Jeżeli pojawia się okazja 
do osiągnięcia ekonomii skali za pośrednictwem inicjatywy UE, powinniśmy skorzystać z tej 
okazji. W wymiarze ogólnoświatowym znaczenie technologii środowiskowej będzie tylko 
rosło.

W siódmym programie ramowym przewidziana została możliwość tworzenia tzw. wspólnych 
inicjatyw mających na celu połączenie badań na szczeblu europejskim. Tego typu struktury 
mogą zostać utworzone, jak w tym przypadku, w celu odpowiedzenia na potrzeby 
europejskich platform technologicznych.

Sprawozdawca pragnie wyrazić swoje zadowolenie z zagwarantowania w ramach wspólnego 
przedsięwzięcia udziału MŚP (co najmniej 12%).  

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem zamiar utworzenia partnerstwa publiczo-
prywatnego. Wspólna inicjatywa technologiczna (WIT), jako podmiot prawny, umożliwia 
podjęcie skutecznej i konkretnej współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. 
Tym samym może zostać osiągnięta lepsza synergia. Ponadto zagwarantowane jest optymalne 
wykorzystanie funduszy UE. Bez wątpienia wysiłki poczynione w dziedzinie badań i rozwoju 
(800 mln euro pochodzących z budżetu UE – bez bezpośredniego wkładu finansowego 
państw członkowskich – oraz 800 mln pochodzących z przemysłu) doprowadziły do efektu 
dźwigni w zakresie korzyści dla środowiska. Partnerstwo gwarantujące bezpośredni wkład 
przemysłu w wysokości 50% stanowi solidną podstawę dla dokonania niezbędnych postępów.

Sprawozdawca podziela wyrażaną przez wiele podmiotów troskę o to, by unikać 
niepotrzebnego tworzenia dodatkowych agencji Wspólnoty, o zbyt wysokich kosztach 
funkcjonowania. Uwzględniając powyższe, sprawozdawca uważa niemniej jednak, że 
zaproponowana przez Komisję struktura prawna (organ Wspólnoty) stanowi najlepsze 
możliwe rozwiązanie prowadzące do realizacji partnerstwa prywatno-publicznego oraz 
zwraca uwagę na różnicę między przeznaczeniem tego ostatniego, a przeznaczeniem agencji 
wspólnotowych. Praktyczne rozwiązanie wspomnianych problemów może zostać znalezione 
wraz z wprowadzeniem klauzuli wygaśnięcia (tzw. sunset clause) w przypadku 
proponowanych mechanizmów, która ograniczać będzie czas realizacji „Czystego nieba”, 
a także umożliwi przeprowadzenie wczesnej oceny i zakończenie inicjatywy, jeżeli okaże się 
to konieczne. 

Sprawozdawca odnotowuje fakt, iż w ostatnich latach lotnictwo, tak w UE jak poza UE, 
znacznie się rozwinęło i że w kolejnych dekadach będzie stale wzrastać. Tego wzrostu nie 
należy postrzegać jako niezależną ewolucję, ale jako zmianę towarzyszącą przede wszystkim 
rozszerzeniu UE, ponieważ większy obszar gospodarczy wiąże się ze wzmożonym handlem 
i transportem oraz, w ujęciu ogólnym, jako zmianę będącą skutkiem globalizacji.

Zaproponowane utworzenie wspólnego przedsięwzięcia w zakresie badań i rozwoju w 
dziedzinie aeronautyki jest częścią wdrażania przez Unię Europejską agendy lizbońskiej i ma 
na celu dążenie do uczynienia UE i jej przemysłu bardziej konkurencyjnymi.  
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W UE szczególnie wiele lotnisk usytuowanych jest w pobliżu gęsto zaludnionych lub nawet 
zurbanizowanych obszarów. Dla dobra ludności zamieszkałej w pobliżu lotnisk istotne jest, 
a w wielu lokalizacjach bardzo pilne, by korzystać z cichych statków lotniczych, jeżeli tylko 
jest to możliwe i popierać odnowę floty lotniczej.

Obecne i przyszłe wysokie ceny paliwa, możliwość opodatkowania nafty i objęcie lotnictwa 
systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS) są istotnymi zachętami w dążeniu do 
ogólnego ograniczenia zużycia paliwa przez statki powietrzne, z korzyścią dla naszego 
środowiska i dla zdrowia ludności, a także w zakresie walki ze skutkami zmian klimatu. 

Przywołane jako ostatnie, lecz nie mniej istotne bardziej surowe przepisy w zakresie 
środowiska naturalnego (system handlu uprawnieniami do emisji – Kioto i prawodawstwo 
UE) zmuszają sektor aeronautyki do drastycznego ograniczenia emisji, co jest również 
niezbędne w kontekście wyrównania obecnego i przyszłego wzrostu tego sektora i jego 
szerokiej akceptacji przez społeczeństwo.  

Mechanizmy rynkowe w tym przypadku nie dostarczyły odpowiednich bodźców do 
wystarczającego umocnienia i przyśpieszenia badań i rozwoju, które umożliwiłoby spełnienie 
oczekiwań i zgodność z wprowadzonymi normami. 

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zaleca Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Text proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 12 preambuły

(12) Wspólne przedsięwzięcie „Czyste 
niebo” powinno zostać utworzone na 
początkowy okres do dnia 31 grudnia 2017 
r. aby zapewnić odpowiednie zarządzanie 
pracami badawczymi rozpoczętymi, lecz 
niezakończonymi w trakcie siódmego 
programu ramowego (2007-2013 r.).

(12) Wspólne przedsięwzięcie „Czyste 
niebo” powinno zostać utworzone na 
początkowy okres do dnia 31 grudnia 2017 
r. aby zapewnić odpowiednie zarządzanie 
pracami badawczymi rozpoczętymi, lecz 
niezakończonymi w trakcie siódmego 
programu ramowego (2007-2013 r.), w tym 
wykorzystanie wyników.

Poprawka 2
Artykuł 1 ustęp 1

1. Niniejszym ustanawia się na okres 
kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r.

1. Niniejszym ustanawia się na okres 
obowiązywania siódmego programu 
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wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu art. 
171 Traktatu pod nazwą „wspólne 
przedsięwzięcie „Czyste niebo” celem 
wdrożenia wspólnej inicjatywy 
technologicznej „Czyste niebo”. Okres ten 
może zostać przedłużony w związku z 
nowelizacją niniejszego rozporządzenia. 

ramowego wspólne przedsięwzięcie w 
rozumieniu art. 171 Traktatu pod nazwą 
„wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” 
celem wdrożenia wspólnej inicjatywy 
technologicznej „Czyste niebo”. Okres ten 
może zostać przedłużony w związku z 
nowelizacją niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Czas trwania wspólnego przedsięwzięcia powinien odpowiadać czasowi obowiązywania 
siódmego programu ramowego.

Poprawka 3
Artykuł 8 ustęp 1

1. Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” 
przyjmuje niniejszym odrębny regulamin 
finansowy oparty na zasadach ramowego 
rozporządzenia finansowego. W 
przypadkach gdy wymagają tego szczególne 
względy operacyjne wspólnego 
przedsięwzięcia „Czyste niebo” i z 
zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody 
Komisji, regulamin finansowy wspólnego 
przedsięwzięcia może odstąpić od 
ramowego rozporządzenia finansowego.

1. Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” 
przyjmuje niniejszym odrębny regulamin 
finansowy oparty na zasadach ramowego 
rozporządzenia finansowego. Regulamin 
finansowy wspólnego przedsięwzięcia może 
odstąpić od ramowego rozporządzenia 
finansowego w przypadkach gdy wymagają 
tego szczególne względy operacyjne 
wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” i 
z zastrzeżeniem uzyskania uprzedniej zgody 
Komisji, w oparciu o zalecenie grupy 
przedstawicieli poszczególnych państw.

Uzasadnienie

Jednym z zadań grupy przedstawicieli poszczególnych państw jest zagwarantowanie 
sprawiedliwego i przejrzystego procesu finansowego.

Poprawka 4
Artykuł 13 ustęp 4

4. Z końcem 2017 r. Komisja przeprowadzi 
ostateczną ocenę wspólnego przedsięwzięcia 
„Czyste niebo” z pomocą niezależnych 
ekspertów. Wyniki ostatecznej oceny 
zostaną przedstawione Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

4. Pod koniec wspólnego przedsięwzięcia 
Komisja przeprowadzi ostateczną ocenę 
wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” z 
pomocą niezależnych ekspertów. Wyniki 
ostatecznej oceny zostaną przedstawione 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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Uzasadnienie

Czas trwania wspólnego przedsięwzięcia powinien odpowiadać czasowi obowiązywania 
siódmego programu ramowego.

Poprawka 5
Artykuł 17

Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” 
przyjmuje zasady regulujące 
rozpowszechnianie wyników badań, które 
gwarantują, że w odpowiednich 
przypadkach chroniona jest własność 
intelektualna powstała w wyniku prac 
badawczych prowadzonych na mocy 
niniejszego rozporządzenia, a wyniki badań 
są wykorzystywane i rozpowszechniane.

Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” 
przyjmuje zasady regulujące 
rozpowszechnianie wyników badań, 
opierające się na istniejących zasadach 
siódmego programu ramowego w dziedzinie 
badań i rozwoju, które gwarantują, że w 
odpowiednich przypadkach chroniona jest 
własność intelektualna powstała w wyniku 
prac badawczych prowadzonych na mocy 
niniejszego rozporządzenia, a wyniki badań 
są wykorzystywane i rozpowszechniane.

Uzasadnienie

Dla przewodniczących demonstratorów technologii zintegrowanej (DTZ) i członków 
stowarzyszonych konieczne okazać się mogą pewne szczegółowe przepisy w zakresie prawa 
własności intelektualnej, w zależności od uzgodnionego podziału pracy. Zwłaszcza w 
przypadku wykorzystania przez jednego uczestnika podstawowych informacji, które są 
niezbędne innym uczestnikom do wykonania prac. 

Poprawka 6
Załącznik artykuł 4 ustęp 3

3. W odpowiednich przypadkach wspólne 
przedsięwzięcie powoła komitet doradczy w 
celu doradztwa i formułowania zaleceń dla 
wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” 
w kwestiach finansowych i technicznych 
oraz dotyczących zarządzania. Komitet 
doradczy mianuje Komisja.

skreślony

Uzasadnienie

Komitet doradczy jest zbędny. W zakresie zewnętrznych zaleceń Komisja może polegać na 
grupie przedstawicieli poszczególnych państw oraz na ACARE. Odnoszące się do komitetu 
doradczego zapisy art. 4 ust. 3 można odnieść do grupy przedstawicieli poszczególnych 
państw. Komitet doradczy byłby źródłem dodatkowych i zbędnych kosztów dla wspólnego 
przedsięwzięcia „Czyste niebo” i wydaje się, że nie ma różnicy w zadaniach komitetu 
doradczego i ogólnego forum (patrz: art. 8 ust. 3 tiret 3). Ponadto przewidujemy, że eksperci 
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pochodzić będą z tej samej grupy ekspertów, jak w przypadku grupy przedstawicieli 
poszczególnych państw i ACARE.

Poprawka 7
Załącznik artykuł 12 ustęp 1 a (nowy)

Zgodnie z przepisami finansowymi 
mającymi zastosowanie do siódmego 
programu ramowego w dziedzinie badań i 
rozwoju wydatki związane z personelem i 
wydatki administracyjne nie mogą 
przekraczać 5% kosztów bieżących. 

Uzasadnienie

Czas trwania wspólnego przedsięwzięcia powinien odpowiadać czasowi obowiązywania 
siódmego programu ramowego.


