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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT 

a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi 

évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről 

(2016/2199(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2015-ös 

pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös 

Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a 

közös vállalkozás válaszával együtt1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti nyilatkozatára2, 

– tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a 

közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra 

(05875/2017 – C8 0090/2017), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére, 

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 

25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és különösen annak 

209. cikkére, 

– tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 

létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 559/2014/EU tanácsi rendeletre4 és különösen annak 

12. cikkére, 

– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében 

említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára 

kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre5, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0109/2017), 

1. mentesítést ad a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 

                                                 
1 HL C 473., 2016.12.16., 47. o. 
2 HL C 473., 2016.12.16., 49. o. 
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
4 HL L 169., 2014.6.7., 108. o. 
5 HL L 38., 2014.2.7., 2. o. 
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ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 

képező állásfoglalást a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös 

vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek 

és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről. 
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT 

a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi 

évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról 

(2016/2199(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2015-ös 

pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös 

Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a 

közös vállalkozás válaszával együtt1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti nyilatkozatára2, 

– tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a 

közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra 

(05875/2017 – C8 0090/2017), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére, 

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 

25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és különösen annak 

209. cikkére, 

– tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 

létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 559/2014/EU tanácsi rendeletre4 és különösen annak 

12. cikkére, 

– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében 

említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára 

kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre5, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0109/2017), 

1. jóváhagyja a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2015-

                                                 
1 HL C 473., 2016.12.16., 47. o. 
2 HL C 473., 2016.12.16., 49. o. 
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
4 HL L 169., 2014.6.7., 108. o. 
5 HL L 38., 2014.2.7., 2. o. 
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ös pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a második üzemanyagcella- és 

hidrogéntechnológiai közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a 

Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában (L sorozat) való közzétételéről. 
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3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi 

évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló 

határozat szerves részét képező megjegyzésekkel 

(2016/2199(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás 2015-ös 

pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről 

szóló határozatára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0109/2017), 

A. mivel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozást (a továbbiakban: 

FCH) 2008 májusában hozta létre az 521/2008/EK tanácsi rendelet a köz- és magánszféra 

közötti partnerségként a 2017. december 31-ével záródó időszakra, hogy a piaci 

alkalmazások fejlesztésére összpontosítson, és ezáltal elősegítse az üzemanyagcella- és 

hidrogéntechnológia mielőbbi bevezetésére tett további ipari erőfeszítéseket; mivel az 

521/2008/EK rendeletet az 559/2014/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezte1; 

B. mivel az 559/2014/EU rendelet 2014 májusában létrehozta a második üzemanyagcella- és 

hidrogéntechnológiai közös vállalkozást (a továbbiakban: FCH2), amely átveszi az FCH 

helyét a 2024. december 31-ig tartó időszakra; 

C. mivel az FCH tagjai a Bizottság által képviselt Európai Unió, az Európai 

Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiával Foglalkozó Közös Technológiai 

Kezdeményezés Ipari Csoport (a továbbiakban „ipari csoport”) és a New European 

Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen – N.ERGHY kutatási csoport (a 

továbbiakban: „kutatási csoport”), 

D. mivel az FCH2 tagjai a Bizottság által képviselt Európai Unió, az Industry Grouping 

Hydrogen Europe ipari csoport (a továbbiakban: „második ipari csoport”) és a N.ERGHY 

kutatási csoport (a továbbiakban: „második kutatási csoport”); 

E. mivel az Unió az előírások szerint a teljes időszak alatt – a hetedik kutatási keretprogram 

és a Horizont 2020 költségvetéséből – legfeljebb 470 000 000 euróval járul hozzá az 

FCH-hoz, illetve 665 000 000 euróval az FCH2-höz, amiből a működési költségekhez 

rendelt arány nem haladhatja meg a 20 000 000, illetve 19 000 000 eurót; 

F. mivel az FCH2 esetében az ipari csoport és a kutatási csoport közös hozzájárulása a 

működési költségek 50%-át teszi ki (ebből 43%-ot az ipari csoport, 7%-ot pedig a kutatási 

csoport fedez), és mindkettőnek természetbeni hozzájárulást kell biztosítania az operatív 

költségekhez és kiegészítő tevékenységek keretében természetbeni hozzájárulást kell 

biztosítania az FCH2 célkitűzéseihez legalább 380 000 000 euró összegben, amelyből 

                                                 
1  A Tanács 559/2014/EU rendelete (2014. május 6.) a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös 

vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 108. o.). 
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legalább 285 000 000 euró kiegészítő tevékenységek keretében nyújtott természetbeni 

hozzájárulás; 

Költségvetés és pénzgazdálkodás 

1. megjegyzi, hogy a Számvevőszék által a közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre 

vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (számvevőszéki jelentés) 

megállapítja, hogy az FCH közös vállalkozás 2015-ös éves beszámolója minden lényeges 

szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival 

összhangban tükrözi a 2015. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben 

lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét; 

2. megjegyzi, hogy az FCH2 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 

132 583 855 euró kötelezettségvállalási előirányzatot és 95 089 121 euró kifizetési 

előirányzatot tartalmazott; megjegyzi, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok szintje 

2014-hez képest 17%-kal nőtt, elsősorban a 2015-re vonatkozó pályázati felhívások 

nagyobb száma miatt, és hogy a kifizetési előirányzatok szintje 2%-os csökkentést 

mutatott 2014-hez képest; 

3. megjegyzi, hogy az FCH2 éves tevékenységi jelentése megállapítja, hogy a közös 

vállalkozás 29 új ellenőrzés elindításával folytatta az utólagos ellenőrzéseket; üdvözli, 

hogy a fennmaradó hibaarány 0,98% volt; 

4. tudomásul veszi, hogy az FCH2 pénzügyi és operatív dokumentációs adat-felülvizsgálaton 

alapuló előzetes eljárásokat vezetett be, és a támogatások kedvezményezettjeit utólagos 

ellenőrzéseknek veti alá; megjegyzi, hogy ezek az ellenőrzések a műveletek 

jogszerűségének és szabályszerűségének megállapítására szolgáló kulcsfontosságú 

eszközök; 

5. hangsúlyozza, hogy az év végéig a költségvetés végrehajtása az összes finanszírozási 

forrás tekintetében elérte a 87,3%-ot a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében, 

ami a 2015-ös felhívás értékelésének eredménye miatt némi csökkenést jelent az előző 

évhez képest; megjegyzi, hogy több projektjavaslat nem felelt meg a minőségi 

előírásoknak és elutasításra került, ami 13 700 000 euró fel nem használt 

kötelezettségvállalási előirányzatot eredményezett; megjegyzi, hogy a kifizetési 

előirányzatok végrehajtási aránya 83%-os volt, ami az FCH2 esetében ez idáig a legjobb 

végrehajtási arány;  

6. megállapítja, hogy a 2015-ben tett, 193 500 000 eurónyi összes operatív 

kötelezettségvállalás 42,6%-a lezárult támogatás-odaítélési eljárásokon és szerződéseken 

alapuló egyedi kötelezettségvállalás volt; megjegyzi, hogy 57,3% globális 

kötelezettségvállalás volt, amelyek esetében az odaítélési eljárás nem zárult le a „Horizont 

2020” projektek 2015-ös pályázati felhívásaival kapcsolatos értékelési és tárgyalási 

eljárások időigényessége miatt; 

7. üdvözli, hogy összesen 59 kutatási és ipari szervezet összesen 188 570 000 euró összegű 

összesített beruházási összegről számolt be, ami az FCH2 teljes időtartamára 

meghatározott célérték 60%-a; 
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8. elismeri, hogy az ágazat egyértelmű tanúbizonyságot tett arról, hogy mind az ipari, mind a 

kutatási oldalon be kíván ruházni az innovatív technológiákba, valamint fejleszteni és 

értékesíteni akarja azokat; megjegyzi, hogy a 16 különböző tagállamtól érkező kiegészítő 

tevékenységek keretében megvalósuló természetbeni hozzájárulásokkal kapcsolatos 

kérelem 33–77%-os arányban oszlott meg a kutatási és az ipari kérelmek között; üdvözli, 

hogy az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai ágazat eltökélt, hogy ugyanezen az úton 

haladjon tovább azáltal, hogy minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy meggyőző 

számadatokat produkáljon a 2016-os jelentéstételi időszakra; 

9. megjegyzi, hogy az FCH2 végleges beszámolójának elkészítésekor a közös vállalkozás 

nem kapta meg a szükséges jelentéseket a Horizont 2020 projekteket végrehajtó tagjaitól, 

mert azok még nem voltak esedékesek, ezért megjegyzi, hogy a Horizont 2020-ra 

vonatkozó 2015-ös természetbeni hozzájárulások beszámolóban szereplő összegei a tagok 

esetében 2015-ig felmerült költségek FCH2 általi becslésein alapultak; ezzel 

összefüggésben felhívja a figyelmet arra, hogy a természetbeni hozzájárulásokról szóló 

beszámoló a 2016 szeptemberében esedékes, projektek keretében történő első jelentéstétel 

részét képezi majd; emlékeztet rá, hogy a Számvevőszék jelentése azt javasolta, hogy a 

Bizottság terjesszen elő egyértelmű iránymutatásokat az FCH2 költségvetési 

beszámolójára és pénzgazdálkodására vonatkozóan, továbbá megjegyzi, hogy az ajánlást 

követően az iránymutatások kiadására 2016. december 20-án sor került; 

Átcsoportosítás 

10. megjegyzi, hogy az igazgatási költségek fedezésére szükséges források jobb elosztása 

érdekében egyazon alcímen belüli különböző költségvetési sorok közötti két 

átcsoportosítás történt; rámutat arra, hogy az átcsoportosítások nem voltak hatással a 

megszavazott költségvetésre; 

Pályázati felhívások 

11. elismeri, hogy az FCH2 sikeresen áttért a Horizont 2020-ra, mivel aláírta a 2014-es 

felhívásból származó első támogatási megállapodásokat; megjegyzi, hogy 2015 végére az 

FCH2 15 folyamatban lévő és 15 előkészítés alatt álló Horizont 2020 projekttel 

rendelkezett a 2014-es, illetve 2015-ös felhívások eredményeként; 

12. megjegyezi, hogy a Horizont 2020 keretében megkötött első támogatási megállapodások 

aláírására átlagosan nyolc hónapos odaítélési idővel került sor (kivéve három megfelelően 

indokolt esetet), ami tükrözi a gyors támogatás-előkészítési szakasszal kapcsolatos 

erőfeszítéseket az új szabályok és új eszközök keretében; hangsúlyozza, hogy ez a 15 

projekt  82 100 000 euró hozzájárulást jelent, amelynek 55%-a innovációs 

tevékenységekre, 41%-a kutatási és innovációs tevékenységekre, míg maradék 4%-a több 

területet érintő tevékenységekre vonatkozik; megjegyzi, hogy a kis- és 

középvállalkozások a sikeres projektekben részt vevők számának 25%-át és az FCH 

hozzájárulások 24%-át képviselték a 2014-es felhívásban;  

13. megjegyzi, hogy az FCH2 Horizont 2020 keretében történt második pályázati felhívását 

2015. május 5-én tették közzé a pályázatok benyújtására vonatkozó 2015. augusztus 27-i 

határidővel és 123 000 000 euró becsült költségvetéssel, és hogy 61 támogatható pályázat 

érkezett be, amelyből 15 projektet választottak ki összesen 109 916 764 euró összegű 

finanszírozásra; 



 

PE593.967v02-00 10/13 RR\1121880HU.docx 

HU 

Jogi keret 

14. megjegyzi, hogy az (EU, Euratom) 2015/1929 rendelet módosította az Unió általános 

költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokat; megjegyzi, hogy az FCH2-nek felül 

kell vizsgálnia pénzügyi szabályait és hozzá kell azokat igazítania a felülvizsgált 

modellhez; megjegyzi, hogy az FCH2 felülvizsgált pénzügyi szabályzatát az irányító 

testület 2016 májusában elfogadta, miután annak tervezetét jóváhagyás céljából 

benyújtották a Bizottsághoz; 

15. megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata 2015 novemberében fejezett be 

egy ellenőrzést az FCH2-nél a „Horizont 2020” javasolt támogatásainak értékelési és 

kiválasztási folyamatára vonatkozó eljárásokra nézve; felhívja a figyelmet arra, hogy a 

Belső Ellenőrzési Szolgálat ajánlásokat fogalmazott meg arra nézve, hogy az FCH2 tegye 

egyértelműbbé és átláthatóbbá a támogatási javaslatok témáinak kiválasztását; sürgeti az 

FCH2-t, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a kiválasztási eljárás 

átláthatóbbá tétele érdekében tett intézkedésekről; 

Az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság 

16. üdvözli, hogy egyrészt a mentesítésért felelő hatóság ajánlása, másrészt a Bizottság Belső 

Ellenőrzési Szolgálata és az FCH2 belső ellenőre által közösen végzett ellenőrzés nyomán 

megfogalmazott ajánlás alapján az FCH2 belső szabályzatot készített, amely átfogóbb 

módon határozza meg az összeférhetetlenséggel kapcsolatos kötelezettségeket; 

elégedettséggel ismeri el, hogy a 2015. november 30-án tartott belső ellenőrzési 

tudatosságnövelő szemináriumon az FCH2 munkatársai képzést kaptak az 

összeférhetetlenségek meghatározásáról és lehetséges megelőzéséről, valamint az 

ajándékok, szívességek vagy kifizetések elfogadásával kapcsolatos beszámolási 

előírásokról; 

17. elégedetten állapítja meg, hogy az FCH2 részt vett a bizottsági szinten újonnan elfogadott 

közös „csalás elleni stratégia és csalás elleni cselekvési terv”-nek megfelelő megelőző és 

kiigazító intézkedésekben és azokat 2015-ben megvalósította; 

Egyéb 

18. hangsúlyozza, hogy az FHC2 célkitűzéseihez hozzájáruló alapkutatások nem zárhatók ki a 

Horizont 2020 keretében meghirdetett más pályázati felhívásokból, ha egyértelműen nem 

áll fenn az FCH2 felhívások megkettőzése; 

19. megjegyzi, hogy a közös vállalkozás keretében belső ellenőrzési eljárásokat alakítottak ki 

a csalások és szabálytalanságok felderítésének és megelőzésének észszerű garanciája 

jegyében; 

20. megjegyzi, hogy jóváhagyás céljából 2016 végéig a testület elé kellett volna bocsátani az 

alkalmazottakra vonatkozó, bizottsági sablon alapján összeállított általános szabályzatot; 

21. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az FCH2 közvetlenül részt vegyen a 

Horizont 2020 keretprogram félidős felülvizsgálatában azzal a céllal, hogy a közös 

vállalkozások eljárásait egyszerűsítsék és harmonizálják. 
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