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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom spoločnej technologickej iniciatívy Čistá obloha je predstaviť a potvrdiť prelomové 
body v oblasti technológií, ktoré sú potrebné na dosiahnutie environmentálnych cieľov 
stanovených Poradným výborom pre letecký výskum v Európe (ACARE: európska 
technologická platforma pre letectvo a leteckú dopravu). ACARE stanovila ciele, ktoré sa 
majú dosiahnuť prostredníctvom technologických oblastí, ktoré sa vytvoria v rámci spoločnej 
technologickej iniciatívy Čistá obloha. Ciele sú takéto: 

— zníženie emisií CO2 o 50 % prudkým znížením spotreby paliva; 

— zníženie emisií NOx (oxidov dusíka) o 80 %;

— zníženie vonkajšieho hluku o 50 %;

— Ekologický životný cyklus výrobkov: vývoj, výroba, údržba, likvidácia a recyklácia. 

Súčasnými členmi iniciatívy Čistá obloha je 86 organizácií v 16 krajinách, 54 priemyselných 
odvetví, 15 výskumných centier a 17 univerzít. Iniciatíva sa bude zaoberať 6 integrovanými 
technologickými modelmi: lietadlo s inteligentne pripevnenými krídlami (SMART fixed wing 
aircraft), zelené regionálne lietadlo a vrtuľník, udržateľné a zelené motory, systémy a 
vybavenie pre zelenú prevádzku a napokon, ekologický dizajn sa bude zameriavať na zelený 
dizajn a výrobu, stiahnutie z prevádzky a recykláciu lietadla optimálnym využívaním surovín 
a energií, a teda zlepšením environmentálneho vplyvu celého životného cyklu výrobku a 
urýchlením zhody so smernicou REACH. Takisto sa inovácie v oblasti letectva osvedčili a 
naďalej budú osvedčovať v prípade technológií, ktoré sa využívajú mimo sektoru letectva, 
čím sa rozširuje priemyselná a vedecká báza EÚ.

Spravodajca preto navrhuje podporiť návrh Komisie za predpokladu, že niektoré prvky, ktoré 
si vyžadujú objasnenie, sa prehodnotia. Na tento účel spravodajca v ďalšej fáze predkladá 
niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. 

Vzhľadom na dlhú dobu medzi začatím procesu a realizáciou výsledkov (vývoj nového 
lietadla trvá 10 rokov) a rozsiahly výskum nevyhnutný v sektore letectva sa odporúča vytvoriť 
v oblasti výskumu a vývoja „kritické množstvo“ s cieľom znížiť hluk a spotrebu paliva a 
urýchliť tak postupy a dosiahnuť výsledky v záujme skorej realizácie, z čoho bude profitovať 
životné prostredie na celom svete.

Prvoradá je preto podpora najlepšieho výskumu a vývoja a inovácií s cieľom spojiť sily z 
celoeurópskeho hľadiska. Lietadlo, ktoré sa bude predávať v budúcnosti, musí byť európske a 
musí byť navrhnuté s ohľadom na vyššie uvedené hlavné problémy: musí mať nižšiu spotrebu 
paliva (možno dokonca na čisto elektrickom základe?) a musí byť menej hlučné.

Sektor letectva v EÚ vytvára priamo alebo nepriamo 3,1 mil. pracovných miest. Tento údaj 
zodpovedá asi 2,5 % HDP a prispieva sumou viac ako 30 mld. eur k priaznivej obchodnej 
bilancii pre Európu. Preto je veľmi dôležité, aby priemysel EÚ zostal v popredí a naďalej 
posilňoval svoje konkurenčné postavenie. Ku kľúčovým prvkom tohto konkurenčného 
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prostredia patrí zníženie spotreby paliva a obmedzenie hluku. Ak možno touto iniciatívou 
Európskej únie dosiahnuť úspory z rozsahu, mali by sme túto príležitosť využiť. Z globálneho 
hľadiska bude environmentálna technológia čoraz dôležitejšia.

Siedmy rámcový program vytvára možnosť zriadiť takzvané spoločné technologické 
iniciatívy zamerané na spájanie výskumu na európskej úrovni. Takéto štruktúry sa môžu 
vytvoriť v prípade, že z európskych technologických platforiem vyplynie potreba, ako je to i v 
tomto prípade.

Spravodajca chce vyjadriť uspokojenie s tým, že spoločný podnik zaručuje účasť malých a 
stredných podnikov (minimálne 12%).  

Spravodajca vrele víta zámer zriadiť verejno-súkromného partnerstvo. Právny subjekt 
spoločnej technologickej iniciatívy zabezpečuje účinnú a konkrétnu spoluprácu medzi 
verejným a súkromným sektorom; možno tak dosiahnuť vyššiu mieru súčinnosti. Takisto 
zaručuje optimálne využívanie finančných prostriedkov EÚ. Nápadný je i pákový efekt aktivít 
v oblasti výskumu a vývoja v prospech životného prostredia (800 mil. eur z rozpočtu EÚ –
neexistuje priama finančná účasť členského štátu – a 800 mil. z priemyslu). Partnerstvo v 
pomere 50/50 priamo s odvetvím priemyslu tvorí solídny základ na dosiahnutie potrebného 
pokroku.

Spravodajca sa pridáva k tým stranám, ktoré vyjadrili obavy, že by sa malo predchádzať 
nepotrebnému zakladaniu agentúr Spoločenstva s nadmernými prevádzkovými nákladmi. 
Napriek týmto obavám spravodajca považuje právnu štruktúru navrhovanú Komisiou (orgán 
Spoločenstva) za najlepšie možné riešenie na realizáciu verejno-súkromného partnerstva a 
berie na vedomie rozdiel medzi jeho účelom a účelom agentúr Spoločenstva. Praktické 
riešenie uvedených obáv možno dosiahnuť zavedením doložky o ukončení platnosti pre 
navrhované mechanizmy, ktoré obmedzia životnosť iniciatívy Čistá obloha a v prípade 
potreby umožnia skoré zhodnotenie a ukončenie. 

Spravodajca berie na vedomie, že sektor letectva zaznamenal v uplynulých rokoch v EÚ aj 
mimo nej prudký nárast, ktorý má pokračovať i naďalej v nadchádzajúcich desaťročiach. 
Nemali by sme to vnímať ako samostatný vývoj, ale skôr ako súbežný efekt rozšírenia EÚ, 
pretože väčšie hospodárske oblasti znamenajú viac dopravy, a tiež ako efekt celkovej 
globalizácie.

Navrhované zriadenie spoločného podniku pre výskum a vývoj v oblasti letectva je súčasťou 
vykonávania lisabonskej agendy Európskou úniou a jeho cieľom je zabezpečenie väčšej 
konkurencieschopnosti EÚ a jej priemyslu.  

Mnohé letiská, najmä v EÚ, sa nachádzajú v blízkosti husto obývaných alebo dokonca 
urbanizovaných oblastí. Kvôli obyvateľstvu v okolitých oblastiach je dôležité a na niektorých 
miestach i nevyhnutné využívať v čo najnižšej miere hlučné lietadlá a podporovať obnovu 
leteckej flotily.

Súčasné a budúce vysoké ceny paliva, možné zdanenie kerozínu a začlenenie letectva do 
systému obchodovania s emisiami tvoria výrazné stimuly na dosiahnutie rozsiahleho zníženia 
spotreby paliva v lietadlách v prospech nášho životného prostredia a zdravia nášho 
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obyvateľstva a na obmedzenie dôsledkov klimatickej zmeny. 

V neposlednom rade, prísnejšie environmentálne pravidlá (systém obchodovania s emisiami –
Kjótó a právne predpisy EÚ) nútia odvetvie letectva k prudkému zníženiu ich emisií, čo je 
potrebné aj na kompenzáciu súčasného a budúceho rastu tohto odvetvia a jeho akceptáciu zo 
strany obyvateľstva.  

Pokiaľ ide o poskytnutie vhodného stimulu na dostatočné rozšírenie a urýchlenie výskumu a 
vývoja s cieľom splniť očakávania a stanovené normy, trhový mechanizmus v tomto prípade 
zlyhal. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 12

(12) Spoločný podnik Čistá obloha treba 
vytvoriť na počiatočné obdobie končiace 31. 
decembra 2017, aby sa zabezpečil primeraný 
manažment výskumných činností, ktoré 
začali, ale neboli ukončené počas 7. 
rámcového programu (2007-2013).

(12) Spoločný podnik Čistá obloha treba 
vytvoriť na počiatočné obdobie končiace 
31. decembra 2017, aby sa zabezpečil 
primeraný manažment výskumných činností, 
ktoré začali, ale neboli ukončené počas 
7. rámcového programu (2007-2013), 
vrátane využitia výsledkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 1 odsek 1

1. Pre zavádzanie spoločnej technickej 
iniciatívy „Čistá obloha“ sa týmto zriaďuje 
spoločný podnik v zmysle článku 171 
zmluvy s názvom „spoločný podnik Čistá 
obloha“ na obdobie do 31. decembra 2017
(ďalej len „spoločný podnik Čistá obloha“).
Toto obdobie sa môže predĺžiť revíziou 
tohto nariadenia.

1. Pre zavádzanie spoločnej technickej 
iniciatívy „Čistá obloha“ sa týmto zriaďuje 
spoločný podnik v zmysle článku 171 
zmluvy s názvom „spoločný podnik Čistá 
obloha“ na dobu trvania 7. rámcového 
programu (ďalej len „spoločný podnik Čistá 
obloha“). Toto obdobie sa môže predĺžiť 
revíziou tohto nariadenia.



PE393.962v01-00 6/8 PA\683831SK.doc

SK

Odôvodnenie

Doba trvania spoločného podniku by mala prebiehať súbežne so 7. rámcovým programom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 8 odsek 1

1. Spoločný podnik Čistá obloha príjme
samostatné nariadenie o rozpočtových 
pravidlách na základe zásad rámcového 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. Od 
rámcového rozpočtového nariadenia sa môže 
odchýliť iba ak si to vyžadujú osobitné 
prevádzkové potreby spoločného podniku 
Čistá obloha a po predchádzajúcom súhlase 
Komisie.

1. Spoločný podnik Čistá obloha prijme
samostatné nariadenie o rozpočtových 
pravidlách na základe zásad rámcového 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. Od 
rámcového rozpočtového nariadenia sa môže 
odchýliť, iba ak si to vyžadujú osobitné 
prevádzkové potreby spoločného podniku 
Čistá obloha a po predchádzajúcom súhlase 
Komisie na základe odporúčania skupiny 
národných zástupcov.

Odôvodnenie

Úlohou skupiny národných zástupcov je zabezpečiť spravodlivý a transparentný finančný 
postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 13 odsek 4

4. Na konci roku 2017 Komisia vykoná 
záverečné hodnotenie spoločného podniku 
Čistá obloha za pomoci nezávislých 
odborníkov. Výsledky záverečného 
hodnotenia sa predložia Európskemu 
parlamentu a Rade.

4. Na konci doby trvania spoločného 
podniku Komisia vykoná záverečné 
hodnotenie spoločného podniku Čistá obloha 
za pomoci nezávislých odborníkov. 
Výsledky záverečného hodnotenia sa 
predložia Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Doba trvania spoločného podniku by mala prebiehať súbežne so 7. rámcovým programom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 17

Spoločný podnik Čistá obloha prijme 
pravidlá šírenia výsledkov výskumu, ktoré 
zabezpečia, aby sa tam, kde je to vhodné, 
chránilo duševné vlastníctvo vytvárané 
výskumnými činnosťami podľa tohto 

Spoločný podnik Čistá obloha prijme 
pravidlá šírenia výsledkov výskumu na 
základe platných pravidiel 7. rámcového 
programu o výskume a vývoji, ktoré 
zabezpečia, aby sa tam, kde je to vhodné, 
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nariadenia a aby sa výsledky výskumu 
využívali a šírili.

chránilo duševné vlastníctvo vytvárané 
výskumnými činnosťami podľa tohto 
nariadenia a aby sa výsledky výskumu 
využívali a šírili.

Odôvodnenie

V závislosti od dohodnutej deľby práce môžu byť niektoré pravidlá pre práva duševného 
vlastníctva potrebné pre vedúcich predstaviteľov integrovaných technologických modelov a 
združenia, napríklad pri použití všeobecných informácií jedného účastníka potrebných na 
realizáciu činnosti ostatnými účastníkmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Príloha článok 4 odsek 3

3. Podľa potrieb spoločného podniku bude 
zriadený poradný výbor, ktorého úlohou 
bude poskytovať poradenstvo a 
odporúčania spoločnému podniku Čistá 
obloha v riadiacich, finančných a 
technických otázkach. Poradný výbor 
menuje Komisia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Poradný výbor je nadbytočný. Vo veci externého poradenstva by sa Komisia mala spoliehať 
na skupinu národných zástupcov a ACARE. Všeobecné témy uvedené v článku 4 ods. 3 by sa 
mohli presunúť na skupinu národných zástupcov. Poradný výbor by pre spoločný podnik 
Čistá obloha znamenal nepotrebné dodatočné náklady, pričom sa zdá, že úlohy poradného 
výboru a všeobecného fóra sa od seba ničím nelíšia (pozri článok 8 ods. 3 pododsek 3). 
Navyše predpokladáme, že budú prizvaní odborníci z tej istej skupiny odborníkov ako v 
prípade skupiny národných zástupcov a ACARE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Príloha článok 12 odsek 1a (nový)

V súlade s finančnými pravidlami, ktoré sa 
uplatňujú na 7. rámcový program o 
výskume a vývoji, možno len 5 % 
prevádzkových nákladov vynaložiť na 
personálne a administratívne výdavky.

Odôvodnenie

Doba trvania spoločného podniku by mala prebiehať súbežne so 7. rámcovým programom.
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