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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med det gemensamma teknikinitiativet Clean Sky är att demonstrera och validera de 
tekniska genombrott som är nödvändiga för att man ska kunna nå de miljömål som fastställts 
av den rådgivande gruppen för aeronautisk forskning i Europa (ACARE: den europeiska 
teknikplattformen för flygteknik och flygtransporter). ACARE har fastställt följande mål som 
bör nås med hjälp av de tekniska områden som ska utvecklas inom det gemensamma 
teknikinitiativet Clean Sky:

− En minskning av koldioxidutsläppen med 50 procent genom en drastisk minskning av 
bränsleförbrukningen.

− En minskning av kväveoxidutsläppen med 80 procent.

− En minskning av det externa bullret med 50 procent.

− En miljövänlig produktlivscykel: utformning, tillverkning, underhåll, bortskaffande 
och återvinning.

De aktuella medlemmarna i Clean Sky representerar 86 organisationer i 16 länder, 
54 industribranscher, 15 forskningscentrum och 17 universitet. Clean Sky kommer att vara 
uppbyggt kring sex integrerade teknikdemonstratorer, nämligen intelligenta flygplan med 
fasta vingar, miljövänliga regionala flygplan och helikoptrar, hållbara och miljövänliga 
motorer, system för miljövänlig drift och utrustning. Slutligen kommer demonstratorn 
Eco-Design att vara inriktad på miljövänlig utformning och produktion, tillbakadragande och
återvinning av flygplan, genom optimalt utnyttjande av råmaterial och energi, vilket kommer 
att förbättra hela produktlivscykelns miljöpåverkan och leda till att Reach-direktivets krav 
uppfylls snabbare. Innovativ flygteknik har också visat sig gynna teknik som används utanför 
luftfartssektorn – och den kommer även i fortsättningen att göra detta – och på så sätt stärka 
EU:s industriella och vetenskapliga bas.

Föredraganden föreslår därför att kommissionens förslag stöds, men vill dock kommentera 
några punkter som kräver ett klargörande. Detta gör föredraganden genom att senare lägga 
fram några ändringsförslag.

Med tanke på de långa genomloppstider (tio år för att utveckla ett nytt flygplan) och den 
omfattande forskning som behövs inom luftfartssektorn vore det önskvärt att skapa en ”kritisk 
massa” inom forskning och utveckling som arbetar för att minska bullret och 
bränsleförbrukningen. Syftet är att påskynda förfarandena och få fram resultat som kan 
omsättas i praktiken i ett tidigt skede, vilket hela jordens miljö skulle dra nytta.

Det är därför ytterst viktigt att uppmuntra de bästa aktörerna inom FoU och innovation att 
förena sina krafter på europeisk nivå. De flygplan som säljs i framtiden måste vara europeiska 
och de måste möta de största ovannämnda utmaningarna, det vill säga förbruka mindre 
bränsle (kanske till och med fungera enbart med el?) och vara tystare.

I EU skapar luftfartssektorn direkt och indirekt 3,1 miljoner arbetstillfällen. Den står för 
ungefär 2,5 procent av BNP och bidrar med mer än 30 miljarder euro till en positiv 



PE393.962v01-00 4/8 PA\683831SV.doc

SV

handelsbalans för Europa. Därför är det mycket viktigt att EU:s industri fortsätter att spela en 
framträdande roll och stärka sin konkurrensställning. En minskad bränsleförbrukning och 
lägre bullernivåer är centrala faktorer i denna konkurrensmiljö. Om stordriftsfördelar kan 
uppnås med hjälp av ett EU-initiativ bör vi ta detta tillfälle i akt. Miljöteknik kommer att spela 
en allt större roll på global nivå.

Genom sjunde ramprogrammet införs möjligheten att upprätta så kallade gemensamma 
teknikinitiativ, vilka syftar till att föra samman forskningskrafterna på europeisk nivå. Dessa 
strukturer kan inrättas om ett sådant behov uppstår till följd av arbetet inom europeiska 
teknikplattformar, vilket här är fallet.

Föredraganden uttrycker sin tillfredsställelse över att det gemensamma företaget garanterar de 
små och medelstora företagens deltagande (minst 12 procent).

Föredraganden välkomnar avsikten att bilda ett offentlig-privat partnerskap. Det 
gemensamma teknikinitiativets rättsliga enhet skapar ett effektivt och konkret samarbete 
mellan den offentliga och privata sektorn. På detta vis kan också bättre synergieffekter skapas
och garantier ges för att EU-medlen används på ett optimalt sätt. Forsknings- och 
utvecklingsverksamhetens hävstångseffekter när det gäller miljöfördelar (800 miljoner euro 
från EU:s budget – medlemsstaterna deltar inte direkt i finansieringen – och 800 miljoner från 
industrin) är betydliga. Det direkta 50/50-partnerskapet med industrin skapar solida
förutsättningar för de nödvändiga framstegen.

Föredraganden delar den åsikt som många aktörer har gett uttryck för, nämligen att man bör 
undvika att i onödan inrätta ytterligare gemenskapsbyråer med alltför höga rörliga kostnader. 
Trots dessa förbehåll anser föredraganden att den rättsliga struktur som föreslås av 
kommissionen (ett gemenskapsorgan) är den bästa möjliga lösningen för att genomföra ett 
offentlig-privat partnerskap, och noterar skillnaden mellan dess syfte och 
gemenskapsbyråernas syfte. En praktisk lösning med tanke på ovannämnda förbehåll kan vara 
att införa en tidsfristklausul för de föreslagna mekanismerna som begränsar
Clean Sky-initiativets varaktighet och möjliggör en tidig bedömning och ett tidigt avslutande 
vid behov.

Föredraganden noterar att luftfarten har vuxit kraftigt både inom och utanför EU under de 
senaste åren och att den obönhörligen kommer att fortsätta att växa under de kommande 
årtiondena. Detta bör inte ses som en separat utveckling utan snarare som en bieffekt av EU:s 
utvidgning i synnerhet, eftersom större ekonomiska områden innebär mer trafik och transport, 
och av globaliseringen i allmänhet.

Förslaget om att bilda ett gemensamt företag för forskning och utveckling inom luftfarten är 
ett led i EU:s arbete för att genomföra Lissabonagendan och syftar till att förbättra 
konkurrenskraften hos EU och dess industri.

Särskilt i EU är många flygplatser belägna nära tätbebyggelser eller städer. För befolkningen i 
närliggande områden är det viktigt och ofta mycket angeläget att man tar i bruk så tysta 
flygplan som möjligt och arbetar för att förnya flygplansparken.

Aktuella och framtida höga bränslepriser, en eventuell beskattning av flygfotogen och 
inbegripandet av luftfart i systemet för handel med utsläppsrätter utgör kraftiga incitament för 
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att eftersträva en massiv minskning av flygplanens bränsleförbrukning, något som skulle 
gynna miljön och folkhälsan och begränsa klimatförändringarna.

Sist men inte minst tvingar strängare miljöregler (systemet för handel med utsläppsrätter,
Kyotoavtalet och EU:s lagstiftning) luftfartssektorn att drastiskt minska sina utsläpp, vilket 
också är nödvändigt för att sektorn ska kunna kompensera sin aktuella och framtida tillväxt 
och få befolkningens godkännande.

Marknadsmekanismerna har i detta fall inte lyckats driva fram en sådan förbättring och ett 
sådant påskyndande av forsknings- och utvecklingsverksamheten att förväntningarna och de 
fastställda standarderna skulle ha uppfyllts.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 12

(12) Det gemensamma företaget Clean Sky 
bör bildas för en inledande period fram till 
och med den 31 december 2017 för att 
garantera att forskningsverksamhet som 
inletts men inte avslutats inom 
sjunde ramprogrammet (2007–2013) 
förvaltas på lämpligt sätt.

(12) Det gemensamma företaget Clean Sky 
bör bildas för en inledande period fram till 
och med den 31 december 2017 för att 
garantera att forskningsverksamhet som 
inletts men inte avslutats inom 
sjunde ramprogrammet (2007–2013), 
inbegripet utnyttjandet av resultat, förvaltas 
på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 2
Artikel 1, punkt 1

1. För att genomföra det gemensamma 
teknikinitiativet för ”Clean Sky” bildas 
härmed ett gemensamt företag enligt 
artikel 171 i fördraget, kallat ”det 
gemensamma företaget Clean Sky”, för 
perioden fram till och med den 
31 december 2017 (nedan kallat ”det 
gemensamma företaget Clean Sky”). Denna 
period kan förlängas genom en översyn av 

1. För att genomföra det gemensamma 
teknikinitiativet för ”Clean Sky” bildas 
härmed ett gemensamt företag enligt 
artikel 171 i fördraget, kallat ”det 
gemensamma företaget Clean Sky”, för den 
tid som sjunde ramprogrammet omfattar
(nedan kallat ”det gemensamma företaget 
Clean Sky”). Denna period kan förlängas 
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denna förordning. genom en översyn av denna förordning.

Motivering

Det gemensamma företagets löptid bör sammanfalla med sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag 3
Artikel 8, punkt 1

1. Det gemensamma företaget Clean Sky ska 
anta en egen budgetförordning som bygger 
på principerna i rambudgetförordningen. 
Denna budgetförordning får avvika från 
rambudgetförordningen om så krävs på 
grund av det gemensamma företaget Clean 
Skys specifika verksamhetsbehov, under 
förutsättning att kommissionen ger sitt 
tillstånd på förhand.

1. Det gemensamma företaget Clean Sky ska 
anta en egen budgetförordning som bygger 
på principerna i rambudgetförordningen. 
Denna budgetförordning får avvika från 
rambudgetförordningen om så krävs på 
grund av det gemensamma företaget Clean 
Skys specifika verksamhetsbehov, under 
förutsättning att kommissionen ger sitt 
tillstånd på förhand, på grundval av råden 
från gruppen av företrädare för nationella 
stater.

Motivering

Gruppen av företrädare för nationella stater har som uppgift att säkra rättvisa och öppna 
budgetförfaranden.

Ändringsförslag 4
Artikel 13, punkt 4

4. I slutet av 2017 ska kommissionen med 
bistånd av oberoende experter göra en 
slututvärdering av det gemensamma 
företaget Clean Sky. Resultaten av 
slututvärderingen ska läggas fram för 
Europaparlamentet och rådet.

4. Då det gemensamma företagets löptid 
har gått ut ska kommissionen med bistånd 
av oberoende experter göra en 
slututvärdering av det gemensamma 
företaget Clean Sky. Resultaten av 
slututvärderingen ska läggas fram för 
Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Det gemensamma företagets löptid bör sammanfalla med sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag 5
Artikel 17
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Det gemensamma företaget Clean Sky ska 
anta bestämmelser om spridning av 
forskningsresultat för att garantera att, när så 
är tillämpligt, immateriella tillgångar som 
genereras inom ramen för 
forskningsverksamhet enligt denna 
förordning skyddas, och att 
forskningsresultat utnyttjas och sprids.

Det gemensamma företaget Clean Sky ska 
på grundval av befintliga regler för 
sjunde ramprogrammet för forskning och 
utveckling anta bestämmelser om spridning 
av forskningsresultat för att garantera att, när 
så är tillämpligt, immateriella tillgångar som 
genereras inom ramen för 
forskningsverksamhet enligt denna 
förordning skyddas, och att 
forskningsresultat utnyttjas och sprids.

Motivering

Det kan behövas vissa särskilda regler för hanteringen av immateriella rättigheter i 
samarbetet mellan ITD-ledare och associerade medlemmar beroende på hur man har beslutat 
att fördela arbetet. Till exempel behövs det regler för användning av nödvändig 
bakgrundsinformation som tillhör en deltagare men som andra deltagare behöver för att 
kunna utföra sitt arbete.

Ändringsförslag 6
Bilaga, artikel 4, punkt 3

3. En rådgivande kommitté ska inrättas för 
att vid behov bistå det gemensamma 
företaget Clean Sky med råd och 
rekommendationer i förvaltningstekniska, 
finansiella och tekniska frågor. Den 
rådgivande kommittén ska utses av 
kommissionen.

utgår

Motivering

Den rådgivande kommittén är överflödig. Kommissionen skulle kunna stödja sig på 
medlemsstatsgruppen och ACARE i fråga om extern rådgivning. Man skulle kunna låta de 
breda temana i 4.3 ingå i medlemsstatsgruppens ansvarsområde. Den rådgivande kommittén 
skulle medföra onödiga kostnader för det gemensamma företaget Clean Sky och det verkar 
inte finnas någon skillnad mellan den rådgivande kommitténs och det allmänna forumets 
uppgifter (se artikel 8.3 tredje punktsatsen). Vidare förutser vi att experterna kommer att tas 
ur samma grupp av experter som medlemsstatsgruppen och ACARE är hänvisade till.

Ändringsförslag 7
Bilaga, artikel 12, stycke 1a (nytt)

I enlighet med de finansiella bestämmelser
som gäller för sjunde ramprogrammet för 
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forskning och utveckling får bara 5 procent 
av de rörliga kostnaderna avse personal 
och administrativa utgifter.

Motivering

Det gemensamma företagets löptid bör sammanfalla med sjunde ramprogrammet.


