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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen Skupne tehnološke pobude za čisto nebo je pokazati in ovrednotiti tehnološke 
prodore, potrebne za dosego okoljskih ciljev, ki jih je določil svetovalni svet za raziskovanje 
na področju aeronavtike v Evropi (ACARE: Evropska tehnološka platforma za aeronavtiko in 
zračni promet). ACARE je določil cilje, ki naj bi jih dosegli s tehnologijami, razvitimi v 
okviru skupne tehnološke pobude za čisto nebo. 

– 50-odstotno zmanjšanje emisij CO2 z izrazitim zmanjšanjem porabe goriv, 

– 80-odstotno zmanjšanje emisij NOx (dušikovega oksida),

– 50-odstotno zmanjšanje zunanjega hrupa,

– življenjski cikel zelenega izdelka: 

– oblikovanje, izdelovanje, vzdrževanje, odstranjevanje in recikliranje. 

Sedaj je v Čisto nebo vključenih 86 organizacij v 16 državah, 54 podjetij, 15 raziskovalnih 
centrov in 17 univerz. Oblikovanih bo okoli 6 integriranih tehnoloških demonstratorjev: 
inteligentni zrakoplovi z nepremičnimi krili, okolju prijazna regionalni zrakoplov in rotoplan 
(helikopterja), trajnostni in okolju prijazni motorji, sistemi opreme za okolju prijazno 
delovanje in sisteme. Ekološko oblikovanje se bo skratka usmerilo k okolju prijaznemu 
delovanju in proizvodnji ter umiku in recikliranju zrakoplovov z optimalno uporabo surovin 
in energij, s čimer se bo izboljšal okoljski vpliv celotnega proizvodnega življenjskega cikla, 
hitreje pa bo dosežena tudi usklajenost z direktivo REACH.  Inovativnost na področju 
aeronavtike se je in se bo tudi v prihodnosti izkazala za koristno tudi v tehnologijah zunaj 
sektorja aeronavtike, s čimer se bo izboljšala industrijska in znanstvena podlaga EU. 

Poročevalec zato, kljub nekaj elementom, ki jih bo treba pojasniti, predlaga podporo predlogu 
Komisije. K pojasnitvi bodo pripomogli predlogi sprememb, podani v kasnejši fazi. 

Glede na dolge časovne roke (za razvoj novega letala je potrebnih 10 let) in obsežne 
raziskave, ki so v sektorju letalstva nujne, je na področju raziskav in razvoja priporočljivo 
ustvariti kritično maso s ciljem zmanjšati hrup in porabo goriva, da se pospešijo postopki in 
doseže hitro izvajanje, kar bo koristilo okolju v svetovnem merilu.

Zato je izjemno pomembno spodbujati najboljši R&D in inovativnost ter na ta način združiti 
moči na vseevropski ravni. Letala, ki se bodo prodajala v prihodnosti, morajo biti evropska in 
dosegati morajo raven, ki jo narekujejo zgoraj omenjeni izzivi: manjšo porabo goriva (morda 
celo samo električno ?), letala morajo biti tišja.

Sektor aeronavtike EU neposredno in posredno zagotavlja 3,1 milijona delovnih mest. 
Ustvarja približno 2,5 % bruto domačega proizvoda in prispeva več kot 30 milijard EUR k 
pozitivni trgovinski bilanci Evrope. Zato je tudi zelo pomembno, da podjetja EU ostajajo v 
ospredju in še naprej krepijo svojo konkurenčnost. Zmanjšanje porabe goriva in zmanjšanje 
hrupa sta dva od ključnih elementov v tem konkurenčnem okolju. Če obstaja možnost, da se 
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preko pobude EU dosežejo ekonomije obsega, bi morali to priložnost izkoristiti. Okoljska 
tehnologija bo postajala vse pomembnejša v svetovnem merilu.

Sedmi okvirni program je ustvaril možnost za sprožitev tako imenovanih skupnih tehnoloških 
pobud s ciljem združevanja raziskav na evropski ravni. Te strukture se lahko vzpostavijo, če 
se, kot v tem primeru, pokaže potreba po njih v okviru evropske tehnološke platforme.

Poročevalec želi izraziti zadovoljstvo ob jamstvu, ki ga daje skupno podjetje glede udeležbe 
(vsaj 12 %) malih in srednje velikih podjetij.  

Poročevalec toplo pozdravlja ustanovitev javno-zasebnega partnerstva. Skupna tehnološka 
pobuda (JTI) kot pravna oseba omogoča vzpostavitev dejanskega in učinkovitega sodelovanja 
med javnim in zasebnim sektorjem. Omogoča doseganje boljših sinergij. Zagotavlja tudi 
najboljšo možno uporabo sredstev EU. Učinek finančnega vzvoda kot rezultat naporov na 
področju raziskav in razvoja (800 milijonov EUR iz proračuna EU – nobene neposredne 
finančne udeležbe s strani držav članic – in 800 milijonov EUR iz zasebnega sektorja) v 
smislu koristi za okolje je očiten. Petdesetodstotno partnerstvo (50/50) s podjetji je trdna 
podlaga za potrebni napredek.

Poročevalec se strinja s pomisleki, ki jih je izrazilo več vpletenih, češ da bi se bilo treba 
izogniti nepotrebnemu ustanavljanju dodatnih agencij Skupnosti s prekomernimi tekočimi 
stroški. Kljub temu pa meni, da je pravna struktura, ki jo predlaga Komisija (organ 
Skupnosti), najboljša možna rešitev za izvajanje javno-zasebnega partnerstva, in ugotavlja 
razliko med njenimi cilji in cilji agencij Skupnosti. Praktično rešitev za omenjene pomisleke 
bi lahko prinesla uvedba klavzule o začasni omejitvi veljavnosti za predlagane mehanizme, 
kar bi omejilo življenjsko dobo podjetja Modro nebo ter omogočilo hitro oceno podjetja in po 
potrebi prenehanje njegovih dejavnosti. 

Poročevalec ugotavlja, se je v zadnjih letih letalstvo znotraj in zunaj EU hitro razvijalo, in da 
se bo rast v naslednjih desetletjih nadaljevala. Tega pa ne bi smeli razumeti kot ločen, 
individualen proces, temveč je to prej stranski učinek predvsem širitve EU, kajti širša 
gospodarska območja ustvarjajo več prometa in prevozov, ter na splošno stranski učinek 
globalizacije. 

S predlagano ustanovitvijo skupnega podjetja za raziskave in razvoj na področju aeronavtike 
EU izvaja lizbonsko agendo, cilj ustanovitve pa je povečati konkurenčnost EU in njenih 
podjetij.  

Še zlasti v EU se mnogo letališč nahaja blizu gosto naseljenih ali celo mestnih območij. V 
korist prebivalstva v okoliških območjih je pomembna in v mnogih primerih zelo nujna 
uporaba kolikor je mogoče tihih letal in spodbujanje obnove letalske flote.

Sedanje in prihodnje visoke cene goriv, morebitno obdavčenje kerozina in vključitev letalstva 
v sistem za trgovanje z emisijami so močne spodbude za iskanje izrazitega zmanjšanja porabe 
goriva v letalstvu, kar bo koristilo našemu okolju in zdravju ljudi ter omejilo učinke, ki se 
kažejo v spremembi podnebja. 

Nenazadnje, strožja okoljska pravila (sistem za trgovanje z emisijami – kjotska pravila in 
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zakonodaja Skupnosti) silijo sektor aeronavtike v izrazito zmanjšanje svojih emisij, kar je 
potrebno tudi zaradi izravnave sedanje in prihodnje rasti sektorja ter sprejemanja tega dejstva 
s strani prebivalstva.  

V tem primeru tržnemu mehanizmu ni uspelo zagotoviti ustrezne spodbude za izboljšanje in 
tolikšno pospešitev raziskav in razvoja, da bi zadostovala za doseganje zastavljenih 
pričakovanj in standardov. 

******

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 12

(12) Skupno podjetje Čisto nebo bi se 
moralo ustanoviti za začetno obdobje, ki se 
konča 31. decembra 2017, in sicer z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
upravljanja raziskovalnih dejavnosti, ki so se 
začele, vendar ne zaključile v času trajanja 
Sedmega okvirnega programa (2007–2013).

(12) Skupno podjetje Čisto nebo bi se 
moralo ustanoviti za začetno obdobje, ki se 
konča 31. decembra 2017, in sicer z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
upravljanja raziskovalnih dejavnosti, ki so se 
začele, vendar ne zaključile v času trajanja 
Sedmega okvirnega programa (2007–2013), 
vključno s koriščenjem rezultatov..

Predlog spremembe 2
Člen 1, odstavek 1

1. Za izvajanje skupne tehnološke pobude za 
„Čisto nebo“ se skupno podjetje v smislu 
člena 171 Pogodbe ES, katerega naziv je 
„Skupno podjetje Čisto nebo“, ustanovi za 
obdobje do 31. decembra 2017 (v 
nadaljevanju „Skupno podjetje Čisto nebo“). 
To obdobje se lahko podaljša z revizijo te 
uredbe.

1. Za izvajanje skupne tehnološke pobude za 
„Čisto nebo“ se skupno podjetje v smislu 
člena 171 Pogodbe ES, katerega naziv je 
„Skupno podjetje Čisto nebo“, ustanovi za 
čas trajanja Sedmega okvirnega programa
(v nadaljevanju „Skupno podjetje Čisto 
nebo“). To obdobje se lahko podaljša z 
revizijo te uredbe.

Obrazložitev

Trajanje skupnega podjetja bi moralo potekati vzporedno s sedmim okvirnim programom.
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Predlog spremembe 3
Člen 8, odstavek 1

1. Skupno podjetje Čisto nebo sprejme 
posebno finančno uredbo na podlagi načel 
okvirne finančne uredbe. Ta uredba se lahko 
oddalji od okvirne finančne uredbe, kjer je to 
potrebno zaradi posebnih operativnih potreb 
Skupnega podjetja Čisto nebo, s tem pa se 
mora predhodno strinjati Komisija.

1. Skupno podjetje Čisto nebo sprejme 
posebno finančno uredbo na podlagi načel 
okvirne finančne uredbe. Ta uredba se lahko 
oddalji od okvirne finančne uredbe, kjer je to 
potrebno zaradi posebnih operativnih potreb 
Skupnega podjetja Čisto nebo, s tem pa se 
mora predhodno strinjati Komisija ob 
upoštevanju nasvetov skupine 
predstavnikov nacionalnih držav.

Obrazložitev

Vloga skupine predstavnikov nacionalnih držav je zaščititi pošten in pregleden finančni 
postopek.

Predlog spremembe 4
Člen13, odstavek 4

4. Komisija konec leta 2017 ob pomoči 
neodvisnih strokovnjakov izvede končno 
oceno skupnega podjetja Čisto nebo. 
Rezultati končne ocene se predložijo 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

4. Komisija po koncu dejavnosti skupnega 
podjetja ob pomoči neodvisnih 
strokovnjakov izvede končno oceno 
skupnega podjetja Čisto nebo. Rezultati 
končne ocene se predložijo Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Trajanje skupnega podjetja bi moralo potekati vzporedno s sedmim okvirnim programom.

Predlog spremembe 5
Člen 17

Skupno podjetje Čisto nebo sprejme pravila, 
ki urejajo razširjanje rezultatov raziskav in 
ki zagotavljajo, da je, kjer je to primerno, 
intelektualna lastnina iz dejavnosti raziskav 
in razvoja v skladu s to uredbo zaščitena ter 
da se rezultati raziskav uporabljajo in 
razširjajo.

Skupno podjetje Čisto nebo sprejme pravila, 
ki urejajo razširjanje rezultatov raziskav, 
utemeljenih na obstoječih pravilih 7. 
okvirnega programa za raziskave in razvoj, 
in ki zagotavljajo, da je, kjer je to primerno, 
intelektualna lastnina iz dejavnosti raziskav 
in razvoja v skladu s to uredbo zaščitena ter 
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da se rezultati raziskav uporabljajo in 
razširjajo.

Obrazložitev

Morda bodo glede predpisov o intelektualni lastnini (IPR) za vodje ITD in pridružene člane 
potrebna posebna pravila, odvisno od dogovorjene delitve dela. Na primer, ko en udeleženec 
uporabi splošne podatke, ki jih potrebujejo drugi udeleženci, da lahko opravijo svoje delo. 

Predlog spremembe 6
Priloga, Člen 4, odstavek 3

3. Skupno podjetje Čisto nebo ustanovi 
svetovalni odbor, če je to potrebno, ki mu 
svetuje in izdaja priporočila v zvezi s 
finančnimi in tehničnimi vprašanji. 
Svetovalni odbor imenuje Komisija.

črtano

Obrazložitev

Svetovalni odbor je odveč. Komisija bi za zunanje posvetovanje lahko upoštevala skupino 
predstavnikov nacionalnih držav in ACARE. Obsežne teme iz člena 4.3 bi bilo možno prenesti 
na skupino predstavnikov nacionalnih držav. Svetovalni odbor bi skupnemu podjetju Modro 
nebo povzročil nepotrebne stroške in videti je, da med nalogami svetovalnega odbora in 
splošnega foruma ni nobene razlike (glej 3. pododstavek člena 3(3)). Poleg tega 
predvidevamo, da bodo strokovnjaki izhajali iz iste skupine strokovnjakov kot sta skupina 
predstavnikov nacionalnih držav in ACARE.

Predlog spremembe 7
Priloga, Člen 12, odstavek 1 a (novo)

V skladu s finančnimi pravili, ki veljajo za 
7. okvirni program za raziskave in razvoj, 
se lahko samo 5 % tekočih stroškov porabi 
za osebje in upravne izdatke.

Obrazložitev

Trajanje skupnega podjetja bi moralo potekati vzporedno s sedmim okvirnim programom.


