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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus

Yhteiset teknologia-aloitteet on otettu käyttöön seitsemännessä puiteohjelmassa uutena tapana 
luoda julkisen ja yksityisen sektorin tutkimuskumppanuuksia Euroopan tasolla. Yhteiset 
teknologia-aloitteet pohjautuvat ensisijaisesti eurooppalaisten teknologiayhteisöjen työhön. 
Muutamissa tapauksissa teknologiayhteisöt ovat saavuttaneet niin kunnianhimoiset 
mittasuhteet, että ne edellyttävät merkittäviä julkisia ja yksityisiä investointeja sekä 
huomattavia tutkimusresursseja voidakseen toteuttaa keskeisiä osia strategisista 
tutkimuslinjauksistaan. Yhteisistä teknologia-aloitteista ehdotetaan tehokasta tapaa vastata 
näiden muutamien teknologiayhteisöjen tarpeisiin.

Yhteistyö-erityisohjelmassa1 yksilöidään kuusi alaa, joilla voisi olla erityistä tarvetta 
yhteiselle teknologia-aloitteelle: vety ja polttokennot, ilmailu ja lentoliikenne, innovatiiviset 
lääkkeet, sulautetut tietotekniikkajärjestelmät, nanoelektroniikka ja GMES (ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuinen seurantajärjestelmä).

Polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyritys on vetyä ja polttokennoja käsittelevän 
teknologiayhteisön saavutus, ja se edistää ympäristöteknologioita koskevaa 
toimintasuunnitelmaa, jossa se on yksi tärkeimmistä toimista komission tiedonannon 
KOM(2004)0038 mukaan.

Polttokennot ovat hyvin hiljaisia ja tehokkaita energianmuuntimia, joiden avulla 
kasvihuonekaasujen ja saastuttavien aineiden kokonaispäästöjä voidaan vähentää 
merkittävästi. Ne tarjoavat joustavuutta energiavalikoimassa, koska niitä voidaan käyttää sekä 
vedyn että muiden polttoaineiden, kuten maakaasun, etanolin ja metanolin, kanssa.

Vedyn käyttöönotto joustavana energiamuotona voi edistää energiavarmuutta ja vakauttaa 
energian hintoja, koska vetyä voidaan tuottaa minkä tahansa primaarisen energialähteen 
avulla ja koska se voi siten tuoda lisää monipuolisuutta kuljetusvaihtoehtoihin, joista tällä 
hetkellä 98 % on riippuvaisia öljystä. Vetyä voidaan käyttää polttokennoissa tai sitä voidaan 
polttaa lämmön tuottamiseksi tai sen avulla voidaan käyttää turbiineja tai polttomoottoreita 
liike- ja sähköenergian saamiseksi. Vetyä voidaan käyttää myös energian varastointiin. Jos 
uusiutuviin energialähteisiin perustuva sähköntuotanto on esimerkiksi suurempaa kuin 
kysyntä, ylimääräisen energian avulla voidaan tuottaa vetyä elektrolyysimenetelmällä, mikä 
helpottaa uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähkön käyttöä energiamarkkinoilla.

Käsiteltävä komission ehdotus koskee polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen 
perustamista perustamissopimuksen 171 artiklan mukaisesti. Se on nähtävä yhteisön elimenä, 
ja se perustetaan toimikaudeksi, joka päättyy 31. joulukuuta 2017. Yhteisyrityksen 
kotipaikaksi tulee Bryssel, Belgia.

                                               
1 EUVL L 400, 30.12.2006, s. 66–241.
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Taloudelliset vaikutukset

Budjettiselvityksen mukaan polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen ensimmäistä 
toimikautta (vuoteen 2017 saakka) varten on varattava 470 miljoonaa euroa yhteisön 
rahoitusta, johon olisi sitouduttava 31. joulukuuta 2013 mennessä (jolloin seitsemäs 
puiteohjelma päättyy). Vuonna 2008 osoitetaan alustava 30 miljoonan euron kokonaissumma, 
mistä 28,1 miljoonaa euroa on toimintamenoja ja 1,9 miljoonaa hallintomenoja.

Tutkimustoimet rahoittavat yhdessä yhteisö, teollisuuden muodostama ryhmä sekä osallistuvat 
yliopistot, julkiset tutkimuskeskukset jne. niin, että yhteisön osa maksetaan rahana ja 
osallistujien osuus hankkeisiin liittyvinä luontoissuorituksina.

Polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen juoksevat kustannukset katetaan alusta alkaen 
yhtä suurin osin (50/50) yhteisön ja teollisuuden muodostaman ryhmän toimesta. Jos 
perustetaan tutkimusryhmä, joka anoo pääsyä polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyrityksen 
jäseneksi, tutkimusryhmällä on yksi paikka hallintoneuvostossa, ja sen osuus juoksevista 
kustannuksista on 1/12.

Yhteisön rahoitus tulee seitsemännen puiteohjelman seuraavista "yhteistyötä" koskevista 
erityisistä budjettikohdista: Energia – Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet
tuotantoteknologiat; Liikenne (mukaan luettuna ilmailu); Ympäristö (mukaan lukien 
ilmastonmuutos) tutkimuksen ja teknisen kehittämisen pääosastossa ja Liikenne energian ja 
liikenteen pääosastossa. Luonnollisesti nämä polttokenno- ja vetyteknologian käyttöön 
liittyvät määrärahat pidetään erillisinä seitsemännen puiteohjelman näissä budjettikohdissa, 
koska toisin kuin yhteisyritysten perustamista koskeneissa aiemmissa komission ehdotuksissa 
tässä ehdotuksessa ei oteta huomioon mahdollisuutta luoda erillinen budjettikohta 
yhteisyrityksen toimintamenoille. Siinä mainitaan erillinen budjettikohta vain hallintomenoille 
(08 01 04 20).

Menot jäsentyvät komission ehdotuksen mukaan seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)
Kohta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 yht.

Toimintamenot

Maksusitoumus-
määrärahat (MSM)

8.1 a 28 100 70 300 90 100 106 800 73 800 80 900 450 000

Maksumäärärahat 
(MM)

b 28 100 70 300 90 100 106 800 73 800 80 900 450 000

Hallintomenot, jotka sisältyvät viitemäärään
Tekninen ja hallinnollinen 
apu (EI-JM) 
henkilöstökulut + 50 %

8.2.4 c 1 900 2 700 3 400 4 190 3 705 4 105 20 000

VVIIIITTEEMMÄÄÄÄRRÄÄ YYHHTTEEEENNSSÄÄ
Maksusitoumusmäärä-
rahat

a+c 30 000 73 000 93 500 110 990 77 505 85 005 470 000

Maksumäärärahat b+c 30 000 73 000 93 500 110 990 77 505 85 005 470.000
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Arviointi

Valmistelijan esittämät tarkistukset perustuvat kahteen huolestuttavaan seikkaan:

1) Yhteisyritys perustetaan aluksi kaudeksi, joka päättyy 31. joulukuuta 2017 (ja jota voidaan 
jatkaa myöhemmin), kun taas monivuotinen rahoituskehys kattaa vain vuoteen 2013 asti 
jatkuvan jakson. Jotta polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyritykselle voitaisiin saada 
yhteisön rahoitusta vuoden 2013 jälkeen, asiaa on arvioitava uudestaan uutta rahoituskehystä 
koskevissa neuvotteluissa.

Tällä kaudella ehdotus – vaikka se kuuluukin otsakkeeseen 1 a, jonka liikkumavara on 
häviämässä – on yhteensopiva rahoituskehyksen kanssa siitä yksinkertaisesta syystä, että 
vaadittava EU:n osuus otetaan 7. puiteohjelmasta, minkä vuoksi se on jo sisällytetty 
komission rahoitussuunnitelmaan.

Esittelijä haluaa kuitenkin todeta, ettei mitään rahoitussitoumuksia voida tehdä nykyisen 
rahoituskehyksen jälkeiseen aikaan liittyen (tarkistukset 1, 2, 6 ja 10).

2) Noudattaen vuoden 2007 alussa käytyjä ITER-yhteisyritystä koskeneita neuvotteluja, jotka 
johtivat 7. maaliskuuta 2007 pidetyssä kolmen osapuolen kokouksessa sovittuihin päätelmiin, 
polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyritystä on pidettävä varainhoitoasetuksen 
185 artiklassa tarkoitettuna virastona, ja sen vuoksi budjettivallan käyttäjän on tehtävä sen 
rahoitusta koskeva sopimus (tarkistukset 3–5, 7–9 ja 11–16).

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa 
esitetyn viitemäärän on oltava 
yhteensopiva tämänhetkisen monivuotisen 
rahoituskehyksen (2007–2013) otsakkeen 
1 a enimmäismäärän sekä 17. toukokuuta 
2006 tehdyn toimielinten välisen 
sopimuksen 47 kohdan kanssa; toteaa, 
että vuoden 2013 jälkeistä rahoitusta on 
arvioitava seuraavasta rahoituskehyksestä 
käytävien neuvottelujen yhteydessä;
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Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 b. toteaa, ettei budjettivaliokunnan 
lausunto mitätöi 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn toimielinten välisen 
sopimuksen 47 kohdassa vahvistetun 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
perustamiseen sovellettavan menettelyn 
tulosta;

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a ja 1 b viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002¹ 
(varainhoitoasetus) ja erityisesti sen 
185 artiklan,
ottaa huomioon talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen2 ja erityisesti sen 
47 kohdan,
________________________________

¹ EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) 
N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, 
s. 9).
2 EUVL C 139, 14.6.2006, s.1.
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Perustelu

Noudattaen vuoden 2007 alussa pidettyjen kolmen osapuolen neuvottelujen päätelmiä ITER-
yhteisyrityksen suhteen myös polttokenno- ja vetyteknologian yhteisyritystä on pidettävä 
toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdassa tarkoitettuna yhteisön virastona. Tämän on 
heijastuttava oikeusperustoissa, joihin asetuksessa viitataan.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
olisi oltava yhteisön perustama elin, jonka 
budjetin täytäntöönpanoa koskevan 
vastuuvapauden antaa neuvoston 
suosituksesta Euroopan parlamentti. Olisi 
kuitenkin otettava huomioon 
erityisnäkökohdat, jotka johtuvat siitä, 
että kyseinen yhteinen teknologia-aloite 
on julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuus, ja erityisesti siitä, että
yksityinen sektori rahoittaa osan 
budjettia.

(15) Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
olisi oltava yhteisöjen perustama elin, 
jonka budjetin täytäntöönpanoa koskevan 
vastuuvapauden antaa Euroopan 
parlamentti ottaen huomioon neuvoston 
suosituksen.

Perustelu

Noudattaen 7. maaliskuuta 2007 pidettyjen kolmen osapuolen neuvottelujen päätelmiä ITER-
yhteisyrityksestä Euroopan parlamentille tulisi antaa täysi ja ehdoton vastuu polttokenno- ja 
vetyteknologian yhteisyrityksen talousarvion toteutusta koskevan vastuuvapauden 
myöntämisestä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
olisi komissiota kuultuaan laadittava 
itselleen Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 

(16) Polttokenno- ja vety-yhteisyritykseen 
sovellettavat varainhoitosäännökset eivät 
saa poiketa varainhoitoasetuksen 
185 artiklassa tarkoitettuja elimiä 
koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 
23 päivänä joulukuuta 2002 annetusta 
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asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
periaatteiden pohjalta erityiset 
taloushallinnon säännöt. Kyseisissä 
säännöksissä olisi otettava huomioon 
erityiset toiminnalliset tarpeet, jotka 
syntyvät erityisesti siitä, että on 
yhdistettävä yhteisöltä ja yksityissektorilta 
tuleva rahoitus. 

komission asetuksesta (EY, Euratom) 
N:o 2343/20021, elleivät tätä erityisesti 
edellytä sen toimintaan liittyvät tarpeet ja 
etenkin vaatimukset, joita aiheutuu siitä, 
että on yhdistettävä yhteisöltä ja 
yksityissektorilta saatava rahoitus.
Asetuksesta N:o 2343/2002 (EY, 
Euratom) poikkeavien sääntöjen 
hyväksyminen edellyttää komission 
etukäteen antamaa hyväksyntää.
Tällaisista poikkeuksista on ilmoitettava 
budjettivallan käyttäjälle.
_______________
1 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72; oikaisu 
EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39.

Perustelu

Poikkeukset asetuksesta N:o 2343/2002 (EY, Euratom) on syytä pitää mahdollisimman 
vähäisinä. Yhteisyrityksen on osoitettava aukottomasti, että kyseinen poikkeus on ainoa keino 
varmistaa yrityksen moitteeton toiminta sen perustamisasetuksen rajoissa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan polttokenno- ja 
vetyteknologia-alan yhteisen teknologia-
aloitteen toteuttamiseksi 
perustamissopimuksen 171 artiklassa 
tarkoitettu yhteisyritys (jäljempänä 
’polttokenno- ja vety-yhteisyritys’) 
31. päivään joulukuuta 2017 ulottuvaksi 
ajaksi. Toimikautta voidaan pidentää 
muuttamalla tätä asetusta.

1. Perustetaan polttokenno- ja 
vetyteknologia-alan yhteisen teknologia-
aloitteen toteuttamiseksi 
perustamissopimuksen 171 artiklassa 
tarkoitettu yhteisyritys (jäljempänä 
’polttokenno- ja vety-yhteisyritys’) 
31. päivään joulukuuta 2017 ulottuvaksi 
ajaksi. Tätä toimikautta voidaan pidentää 
muuttamalla tätä asetusta. Polttokenno- ja 
vetyteknologian yhteisyritys on 
varainhoitoasetuksen 185 artiklan ja 
17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 
47 artiklan mukaisesti perustettu elin.
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Perustelu

Katso johdanto-osan viitteitä koskevaa tarkistusta.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
taloushallinnon sääntöjen on perustuttava 
asetuksen N:o 1605/2002 periaatteisiin. 
Taloushallinnon säännöissä voidaan 
poiketa asetuksen N:o 1605/2002 
säännöistä, jos polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet 
sitä edellyttävät ja asiasta on etukäteen 
kuultu komissiota.

1. Polttokenno- ja vetyteknologian 
yhteisyritykseen sovellettavat 
rahoitussäännöt eivät saa poiketa 
asetuksesta N:o 2343/2002 (EY, 
Euratom), elleivät yhteisyrityksen 
toimintaan liittyvät tarpeet sitä erityisesti 
vaadi, ja asiasta on kuultava komissiota 
etukäteen. Tällaisista poikkeuksista on 
ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.

Perustelu

Katso johdanto-osan 16 kappaleeseen esitettyä tarkistusta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
budjetin täytäntöönpanoa koskevan 
vastuuvapauden antaa neuvoston 
suosituksesta Euroopan parlamentti 
menettelyllä, josta määrätään 
yhteisyrityksen taloushallinnon 
säännöissä.

4. Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
budjetin täytäntöönpanoa koskevan 
vastuuvapauden antaa neuvoston 
suosituksen huomioon ottaen Euroopan 
parlamentti.

Perustelu

Katso tarkistusta johdanto-osan 15 kappaleeseen.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen ja 
Belgian välillä tehdään sopimus 
toimistotiloista, erioikeuksista ja 
vapauksista sekä muusta tuesta, jota Belgia 
antaa yhteisyritykselle.

Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen ja 
Belgian välillä tehdään sopimus 
isäntävaltion avusta siltä osin kuin kyse 
on toimistotiloista, erioikeuksista ja 
vapauksista sekä muusta tuesta, jota Belgia 
antaa yhteisyritykselle.

Perustelu

On säädettävä selvästi, että viraston tai vastaavan yhteisön elimen isäntävaltion odotetaan 
antavan rahallista ja kaikenlaista muuta tarvittavaa apua yhteisön elimen perustamisen ja 
toiminnan helpottamiseksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Liite – I.1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Polttokenno- ja vety-yhteisyritys 
perustetaan päivänä, jona tämä asetus 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, ensimmäiseksi toimikaudeksi, 
joka päättyy 31.12.2017.

3. Polttokenno- ja vety-yhteisyritys 
perustetaan päivänä, jona tämä asetus 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, ensimmäiseksi toimikaudeksi, 
joka päättyy 31.12.2017. Polttokenno- ja 
vety-yhteisyritys on varainhoitoasetuksen 
185 artiklan ja 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyn toimielinten välisen 
sopimuksen 47 artiklan mukaisesti 
perustettu elin.

Perustelu

Katso johdanto-osan viitteitä koskevaa tarkistusta.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Liite – I.5 artikla – 15 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– perustella ja hyväksyä mahdolliset 
poikkeamat polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen taloushallinnon 
säännöistä 8 artiklan mukaisesti;

– hyväksyä polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen rahoitusta koskevat 
säännöt 8 artiklan mukaisesti kuultuaan 
komissiota,

Perustelu

Katso tarkistusta johdanto-osan 16 kappaleeseen.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Liite – I.5 artikla – 15 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– perustella kaikki pyynnöt saada poiketa 
asetuksesta (EY, Euratom) 
N:o 2343/2002, hyväksyä kaikki 
poikkeukset komission etukäteen 
antamalla suostumuksella ja ilmoittaa 
budjettivallan käyttäjälle kaikista 
hyväksytyistä poikkeuksista;

Perustelu

Katso tarkistusta johdanto-osan 16 kappaleeseen.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – tarkistussäädös
Liite – I.11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
taloushallinnon sääntöjen on perustuttava 
asetuksen N:o 1605/2002 periaatteisiin. 

1. Polttokenno- ja vety-yhteisyritykseen 
sovellettavat varainhoitoa koskevat 
säännökset eivät saa poiketa asetuksesta 
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Taloushallinnon säännöissä voidaan 
poiketa asetuksen N:o 1605/2002 
säännöistä, jos polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet 
sitä edellyttävät ja asiasta on etukäteen 
kuultu komissiota.

N:o 2343/2002 (EY, Euratom), elleivät 
yhteisyrityksen toimintaan liittyvät tarpeet
sitä erityisesti vaadi. Asetuksesta 
N:o 2343/2002 (EY, Euratom) 
poikkeavien sääntöjen hyväksyminen 
edellyttää komission etukäteen antamaa 
hyväksyntää. Tällaisista poikkeuksista on 
ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle.

Perustelu

Katso tarkistusta johdanto-osan 16 kappaleeseen.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Liite – I.14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kunkin tilivuoden päättymistä 
seuraavien kahden kuukauden kuluessa 
toimitetaan alustava tilinpäätös komissiolle 
ja Euroopan yhteisöjen 
tilintarkastustuomioistuimelle. 
Tilintarkastustuomioistuin antaa 
huomautuksensa yhteisyrityksen 
alustavasta tilinpäätöksestä kunkin 
tilivuoden päättymistä seuraavan kesäkuun 
15. päivään mennessä. Tilinpäätöstiedot 
lähetetään tilikautta seuraavan vuoden 
kuluessa komission tilintarkastajalle 
varainhoidon puiteasetuksessa annettujen 
määräaikojen mukaisesti, jotta komission 
tilintarkastaja voi sisällyttää ne komission 
vuositilinpäätökseen. Yhteisyrityksen 
tilinpäätös on laadittava ja tilintarkastus 
suoritettava komission tilintarkastajan 
vahvistamien komission 
tilinpäätössääntöjen mukaisesti.

5. Kunkin tilivuoden päättymistä 
seuraavien kahden kuukauden kuluessa 
komissiolle ja Euroopan yhteisöjen 
tilintarkastustuomioistuimelle toimitetaan 
alustava tilinpäätös.
Tilintarkastustuomioistuin antaa 
huomautuksensa yhteisyrityksen 
alustavasta tilinpäätöksestä kunkin 
tilivuoden päättymistä seuraavan kesäkuun 
15. päivään mennessä. Tilinpäätöstiedot 
lähetetään tilikautta seuraavan vuoden 
kuluessa komission tilintarkastajalle 
varainhoidon puiteasetuksessa annettujen 
määräaikojen mukaisesti, jotta komission 
tilintarkastaja voi sisällyttää ne komission 
vuositilinpäätökseen. Edellisen vuoden 
tilinpäätös ja tase on toimitettava 
budjettivallan käyttäjälle. Yhteisyrityksen 
tilinpäätös on laadittava ja tilintarkastus 
suoritettava komission tilintarkastajan 
vahvistamien komission 
tilinpäätössääntöjen mukaisesti.

Perustelu

Tilinpäätös ja tase on lähetettävä tiedoksi molemmille budjettivallan käyttäjille.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Liite – I.14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
budjettia koskevan vastuuvapauden antaa 
neuvoston suosituksesta Euroopan 
parlamentti menettelyllä, josta määrätään 
yhteisyrityksen taloushallinnon
säännöissä.

6. Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
budjettia koskevan vastuuvapauden antaa 
neuvoston suosituksen huomioon ottaen 
Euroopan parlamentti menettelyllä, josta 
määrätään polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen rahoitusta koskevissa
säännöissä.

Perustelu

Katso tarkistusta johdanto-osan 15 kappaleeseen.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Liite – I.16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilöstöresurssit määritellään 
vuotuiseen budjettiin sisällytettävässä 
henkilöstötaulukossa.

1. Henkilöstöresurssit määritellään 
vuosibudjettiin sisällytettävässä 
henkilöstötaulukossa, ja komissio toimittaa 
nämä tiedot Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhdessä Euroopan unionin 
alustavan talousarvioesityksen kanssa.

Perustelu

Komissio julkaisee polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen henkilöstötaulukon yhdessä alustavan 
talousarvioesityksen kanssa, kuten se on toiminut jo olemassa olevien yhteisyritysten 
perustamisen yhteydessä.
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