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RÖVID INDOKOLÁS

Bizottsági javaslat

A közös technológiai kezdeményezéseket mint a köz- és magánszféra közötti, európai szintű 
kutatásra irányuló partnerségek megvalósítási módját a hetedik keretprogram vezette be. A 
közös technológiai kezdeményezések az Európai Technológiai Platformok (ETP-k) 
munkájában gyökereznek. Néhány esetben az ETP-k mérete és alkalmazási köre olyan 
jelentős nagyságrendet ért el, hogy stratégiai kutatási menetrendjeik fontos elemeinek 
megvalósítása tekintélyes összegű köz- és magánbefektetések, valamint komoly kutatási 
erőforrások mozgósítását teszi szükségessé. E néhány ETP igényeinek kielégítésére a közös 
technológiai kezdeményezések javasolhatók hatékony eszközként. 

Az Együttműködés egyedi programban1 hat olyan területet azonosítottak, ahol a közös 
technológiai kezdeményezések különös jelentőséggel bírhatnak: hidrogén- és 
üzemanyagcellák, repüléstechnika és légi közlekedés, innovatív gyógyszerek, beágyazott 
számítógépes rendszerek, nanoelektronika és globális környezetvédelmi és biztonsági 
megfigyelés (GMES).

Az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiával foglalkozó közös vállalkozás (FCH közös 
vállalkozás), amely a Hidrogén és Üzemanyagcellák Technológiai Platformból nőtt ki, 
hozzájárul a környezettechnológiai cselekvési terv végrehajtásához, amely a COM(2004)38 
bizottsági közleménynek megfelelően annak kiemelt intézkedései közé tartozik.

Az üzemanyagcellák igen zajszegény, nagy hatékonyságú energiaátalakítók, amelyek 
alkalmazása jelentősen visszaszorítaná az üvegházhatást okozó gázok és szennyezőanyagok 
kibocsátását. Azáltal, hogy a hidrogénen kívül más üzemanyaggal is működtethetők, például 
földgázzal, etanollal vagy metanollal, rugalmasságot vinnének az energiatermelés 
szerkezetébe. 

A hidrogén mint rugalmas energiahordozó alkalmazása pozitívan járulhat hozzá az 
energiaellátás biztonságához és stabilizálhatja az energiaárakat, mivel a hidrogén bármelyik 
elsődleges energiaforrásból kinyerhető, így sokszínűbbé teheti az energiatermelést, amelynek 
jelenleg 98%-a a kőolajon alapul. Felhasználható üzemanyagcellák működtetésére vagy 
elégetéssel hőnyerésre, turbinák vagy belső égésű motorok meghajtására, ezen keresztül 
mechanikus- vagy villamosenergia-előállításra. De a hidrogén energiatárolásra is alkalmas. 
Ha például a megújuló energiaforrásból származó energiatermelés nagyobb, mint a kereslet, a 
felesleges energiát elektrolízis útján hidrogén-előállításra lehet használni; ez megkönnyítené a 
megújuló energiaforrásból nyert villamos energia energiapiaci integrációját.

A Bizottság e javaslata az FCH közös vállalkozásnak a Szerződés 171. cikke alapján történő 
létrehozásához kapcsolódik. A vállalkozás közösségi szervnek minősül és a 2017. december 
31-ig terjedő időszakra hozzák létre.  Székhelye Belgiumban, Brüsszelben lesz.

Pénzügyi hatások

                                               
1 HL L 400., 2006.12.30., 66-241. o.
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A költségvetési értékelés jelzi, hogy a közösségi kiadás legfeljebb 470 millió EUR lesz az 
FCH közös vállalkozás kezdeti időszakában (2017-ig), amire kötelezettséget kellene vállalni 
2013. december 31. előtt, azaz ameddig a hetedik keretprogram költségvetése szól. Egy induló, 
30 millió eurónyi összegre 2008-ban kell kötelezettséget vállalni, amelyből 28,1 millió EUR 
működési kiadás, 1,9 millió EUR pedig igazgatási kiadás.

A kutatási tevékenységet a Közösség, az Ipari Csoport és a résztvevő egyetemek, állami 
kutatóintézmények stb. közösen finanszírozzák; az EK készpénzben, a résztvevők – a 
projektek keretében – természetben teljesítik hozzájárulásaikat.

Az FCH közös vállalkozás üzemeltetési költségeit a Közösség és az Ipari Csoport a 
kezdetektől fogva egyenlő arányban (50-50%) fedezi. Ha létrejön a Kutatási Csoport, és 
felvételét kéri az FCH közös vállalkozásba, a Kutatási Csoport az irányító testületben egy 
képviseleti helyet kap és a működési költségek 1/12-ed részét fedezi.

A közösségi hozzájárulás fedezetét a hetedik keretprogram „Együttműködés” egyedi 
programjával kapcsolatos alábbi költségvetési tételek képezik: energia; nanotudományok, 
nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák; közlekedés (beleértve a 
repüléstechnikát is); környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is) – Kutatási 
Főigazgatóság, valamint közlekedés – Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság. Az FCH 
közös vállalkozás működési előirányzatait természetesen a hetedik keretprogram fenti 
költségvetési fejezeteinek egyes tételeiként külön kell kezelni, mivel – a közös vállalkozások 
létrehozásáról szóló korábbi bizottsági javaslatoktól eltérően – az FCH közös vállalkozásról 
szóló javaslatban nem szerepel a közös vállalkozás „működési” kiadásaira vonatkozó 
különálló költségvetési tétel létrehozásának szándéka. Csak az igazgatási kiadásokra 
vonatkozó külön tételről (08 01 04 20) tesz említést. 

A bizottsági javaslat az alábbi kiadásmegoszlást tartalmazza:

millió EUR (három tizedesjegyig)
Szakasz 
száma

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen

Működési kiadások
Kötelezettségvállalási
előirányzatok (CA)

8.1 a 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Kifizetési 
előirányzatok (PA)

b 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

A referenciaösszegbe beletartozó igazgatási kiadások
Technikai és igazgatási 
segítségnyújtás (NDE) 
Személyzeti költségek + 
50%

8.2.4 c 1.900 2.700 3.400 4.190 3.705 4.105 20.000

TTEELLJJEESS RREEFFEERREENNCCIIAAÖÖSSSSZZEEGG
Kötelezettségvállalási 
előirányzatok

a+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Kifizetési előirányzatok b+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Értékelés
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Az előadó módosításai főként két aggályon alapulnak:

1) A közös vállalkozást a 2017. december 31-én végződő kezdeti időtartamra hozzák létre 
(amely ráadásul meg is hosszabbítható), míg a többéves pénzügyi keret csak a 2013-ig terjedő 
időszakot fedi le. Ezért az FCH közös vállalkozás tekintetében 2013 után kért közösségi 
támogatásokat újból értékelni kell az új pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalások 
összefüggéseiben.

A mostani időszakot illetően a javaslat – bár az apadóban lévő 1a. fejezet alá tartozik –
összeegyeztethető a többéves pénzügyi kerettel azon egyszerű ok miatt, hogy a szükséges EU-
hozzájárulás a hetedik kutatási keretprogramból származik és ekként már szerepel a Bizottság 
pénzügyi programozásában.

Mindazonáltal az előadó ki szeretné emelni, hogy nem tehető pénzügyi kötelezettségvállalás a 
mostani többéves pénzügyi keret utáni időszakra (1., 2., 6. és 10. módosítás).

2) Az ITER Közös Vállalkozásról 2007 elején folyt tárgyalásokhoz – amelyek eredménye a 
2007. március 7-i háromoldalú tárgyaláson elfogadott következtetések – hasonló módon az 
FCH közös vállalkozás a költségvetési rendelet 185. cikke értelmében vett ügynökség és ezért 
arra a költségvetési hatósággal a finanszírozásra kötött megállapodás vonatkozik (3–5., 7–9. 
és 11–16. módosítás).

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
(1a) bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1a) úgy véli, hogy a jogalkotási 
javaslatban szereplő pénzügyi 
referenciaösszegnek összhangban kell 
lennie a jelenlegi 2007-2013. évi többéves 
pénzügyi keret 1a. fejezetének felső 
határértékével és a 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 47. 
pontjának rendelkezéseivel; megállapítja, 
hogy a 2013 utáni finanszírozást majd az 
új pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalások 
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összefüggéseiben kell értékelni;

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
(1b) bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1b) emlékeztet arra, hogy a Költségvetési 
Bizottság véleménye nem zárja ki előre a 
2006. május 17-i intézményközi 
megállapodás 47. pontjában 
meghatározott, az Üzemanyagcella- és 
Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 
létrehozására vonatkozó eljárás 
kimenetelét;

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1a. és 1b. bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. 
június 25-i 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendeletre1 (költségvetési 
rendelet), és különösen annak 185. 
cikkére,
tekintettel az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság közötti, a 
költségvetési fegyelemről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 
2006. május 17-én létrejött intézményközi 
megállapodásra2, és különösen annak 47. 
pontjára,
________________________________
1 HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb a 
1525/2007/EK, Euratom rendelettel (HL L 343., 
2007.12.27., 9. o.) módosított rendelet.



AD\710901HU.doc 7/14 PE400.645v02-00

HU

2 HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 

Indokolás

Az ITER-ről 2007. március 7-én tartott háromoldalú egyeztetés következtetéseinek 
analógiájára az FCH közös vállalkozást is közösségi ügynökségnek kell tekinteni az 
intézményközi megállapodás 47. pontjának alkalmazásában. Ennek tükröződnie kell a 
rendeletben említett jogalapokban.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
(15) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az FCH közös vállalkozást a 
Közösség hozza létre, a költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó felelősség alól 
pedig a Tanács ajánlására az Európai 
Parlament ad mentesítést. Mindazonáltal 
figyelembe kell venni a közös technológiai 
kezdeményezés mint a köz- és a 
magánszféra közötti partnerség jellegéből, 
de különösen a magánszféra költségvetési 
hozzájárulásából adódó specifikumokat.

(15) Az FCH közös vállalkozást a 
Közösség hozza létre, a költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó felelősség alól 
pedig a Tanács ajánlását figyelembe véve
az Európai Parlament ad mentesítés. 

Indokolás

Az ITER-ről 2007. március 7-én tartott háromoldalú egyeztetés következtetéseinek 
analógiájára az Európai Parlamentnek teljes és feltétlen felelősséget kell adni a mentesítésre 
az FCH közös vállalkozás költségvetésének végrehajtása tekintetében.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
(16) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az FCH közös vállalkozás a 
Bizottsággal való egyeztetést követően 
meghatározott pénzügyi előírásokat fogad 
el, amelyek az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. 

(16) Az FCH közös vállalkozásra 
vonatkozó pénzügyi szabályok nem 
térhetnek el a költségvetési rendelet 185. 
cikkében említett szervekre vonatkozó 
költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. 
december 23-i 2343/2002/EK, Euratom 
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június 25-i 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendelet elvein alapulnak. 
Ezeknek az előírásoknak figyelembe kell 
venniük azokat a speciális működési 
igényeket, amelyek mindenekelőtt a 
közösségi és a magánszférából származó 
pénzügyi eszközök egyesítésének 
szükségletéből adódnak. 

rendelettől1, kivéve, ha azt a vállalkozás 
egyedi operatív szükségletei,
mindenekelőtt a közösségi és a 
magánszférából származó pénzügyi 
eszközök egyesítésének szükséglete 
indokolja. A Bizottság előzetes 
hozzájárulása szükséges minden olyan 
szabály elfogadásához, amely eltér a 
2343/2002/EK, Euratom rendelettől. Az 
ilyen eltérésekről értesíteni kell a 
költségvetési hatóságot.
1HL L 357., 2002.12.31., 72. o.; helyesbítés: HL L 
2., 2003.1.7. 39. o.

Indokolás

A 2343/2002/EK, Euratom rendelettől való eltérést a minimumra kell szorítani. A közös 
vállalkozásnak kétségen felül kell bizonyítania, hogy az ilyen eltérés a kizárólagos mód az 
alapító rendelet korlátai közötti, megfelelő működésének garantálására.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A üzemanyagcella- és 
hidrogéntechnológiára irányuló közös 
technológiai kezdeményezés 
megvalósítására a 2017. december 31-ig 
terjedő időszakra a Szerződés 171. cikke 
értelmében vett közös vállalkozás jön létre 
(Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai 
Közös Vállalkozás, a továbbiakban: FCH 
közös vállalkozás). Ez az időszak e 
rendelet felülvizsgálatával 
meghosszabbítható.

(1) A üzemanyagcella- és 
hidrogéntechnológiára irányuló közös 
technológiai kezdeményezés 
megvalósítására a 2017. december 31-ig 
terjedő időszakra a Szerződés 171. cikke 
értelmében vett közös vállalkozás jön létre 
(Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai 
Közös Vállalkozás, a továbbiakban: FCH 
közös vállalkozás). Ez az időszak e 
rendelet felülvizsgálatával 
meghosszabbítható. Az FCH közös 
vállalkozás a költségvetési rendelet 185. 
cikkének, illetve a 2006. május 17-én 
létrejött intézményközi megállapodás 47. 
pontjának megfelelően létrehozott 
szervezet.

Indokolás

Lásd a bevezető hivatkozásokra vonatkozó módosítást.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az FCH közös vállalkozás pénzügyi 
előírásai az 1605/2002/EK rendelet elvein 
alapulnak. Amennyiben azonban az FCH 
közös vállalkozás sajátos működési 
szükségletei azt megkívánják és a 
Bizottság ahhoz előzetesen hozzájárult, az 
előírások eltérhetnek az említett 
rendelettől.

(1) Az FCH közös vállalkozásra vonatkozó
pénzügyi szabályok nem térhetnek el a 
2343/2002/EK, Euratom rendelettől, 
kivéve, ha azt működési szükségletei külön 
megkövetelik, és a Bizottság ahhoz 
előzetesen hozzájárult. Az ilyen 
eltérésekről értesíteni kell a költségvetési 
hatóságot.

Indokolás

Lásd a (16) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk – (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az FCH közös vállalkozás 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
felelősség alól a Tanács ajánlására az 
Európai Parlament ad mentesítést, az FCH 
közös vállalkozás pénzügyi szabályzatában 
meghatározott eljárásnak megfelelően.

(4) Az FCH közös vállalkozás 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
felelősség alól a Tanács ajánlását 
figyelembe véve az Európai Parlament ad 
mentesítést.

Indokolás

Lásd a (15) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
19. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az FCH közös vállalkozás és Belgium 
között befogadói megállapodást kell kötni 
az FCH közös vállalkozásnak Belgium
részéről nyújtandó irodahelyiségekről, 
kiváltságokról és mentességekről, valamint 
egyéb támogatásról.

Az FCH közös vállalkozás és Belgium 
között befogadói megállapodást kell kötni 
az FCH közös vállalkozásnak a befogadó 
ország részéről irodahelyiségek, 
kiváltságok és mentességek tekintetében 
nyújtandó segítségről, valamint a Belgium 
részéről nyújtandó egyéb támogatásról.

Indokolás

Egyértelműen elő kell írni, hogy az ügynökséget vagy hasonló közösségi szervet befogadó 
országtól elvárt a közösségi szerv létrehozásának és működésének megkönnyítéséhez 
szükséges pénzügyi és minden egyéb segítségnyújtás.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I.1. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az FCH közös vállalkozás ennek a 
rendeletnek az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetése napjától 2017. 
december 31-ig tartó kezdeti időszakra jön 
létre.

(3) Az FCH közös vállalkozás ennek a 
rendeletnek az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetése napjától 2017. 
december 31-ig tartó kezdeti időszakra jön 
létre. Az FCH közös vállalkozás a 
költségvetési rendelet 185. cikkének, 
illetve a 2006. május 17-én létrejött 
intézményközi megállapodás 47. 
pontjának megfelelően létrehozott 
szervezet.

Indokolás

Lásd a bevezető hivatkozásokra vonatkozó módosítást.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I.5. cikk – (15) bekezdés – 6. franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a 8. cikknek megfelelően az FCH közös 
vállalkozás pénzügyi szabályzatától való 
eltérések indoklása és jóváhagyása;

– a 8. cikknek megfelelően és a 
Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően az FCH közös vállalkozás 
költségvetési szabályainak jóváhagyása;

Indokolás

Lásd a (16) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I.5. cikk – (15) bekezdés – 6 a. franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől 
való eltérésre irányuló bármely szándék 
indokolása, a Bizottság előzetes 
jóváhagyását követően az esetleges 
eltérések jóváhagyása és a költségvetési 
hatóság tájékoztatása bármely jóváhagyott 
eltérésről;

Indokolás

Lásd a (16) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Melléklet – I.11. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az FCH közös vállalkozás pénzügyi 
előírásai az 1605/2002/EK rendelet elvein 
alapulnak. Amennyiben azonban az FCH 
közös vállalkozás sajátos működési 
szükségletei azt megkívánják és a 

(1) Az FCH közös vállalkozásra vonatkozó 
pénzügyi szabályok nem térhetnek el a 
2343/2002/EK, Euratom rendelettől, 
kivéve, ha az eltérés annak sajátos 
működési szükségleteihez szükséges. A 
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Bizottság ahhoz előzetesen hozzájárult, az 
előírások eltérhetnek az említett 
rendelettől.

Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges 
minden olyan szabály elfogadásához, 
amely eltér a 2343/2002/EK, Euratom 
rendelettől. Az ilyen eltérésekről értesíteni 
kell a költségvetési hatóságot.

Indokolás

Lásd a (16) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I.14. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Legkésőbb két hónappal a mindenkori 
pénzügyi év végét követően a közös 
vállalkozás előzetes elszámolását meg kell 
küldeni a Bizottságnak és az Európai 
Közösségek Számvevőszékének (a 
továbbiakban: Számvevőszék). A 
Számvevőszék a mindenkori pénzügyi év 
végét követő június 15-ig megteszi a közös 
vállalkozás előzetes elszámolásához fűzött 
észrevételeit. A pénzügyi évre vonatkozó 
éves elszámolást a következő évben meg 
kell küldeni a Bizottság számvitelért 
felelős tisztviselőjének a költségvetési 
keretrendeletben meghatározott határidőig, 
hogy a Bizottság számvitelért felelős 
tisztviselője belefoglalhassa azt a Bizottság 
éves elszámolásába. A közös vállalkozás 
éves elszámolását a Bizottság számvitelért 
felelős tisztviselője által elfogadott 
közösségi számviteli szabályok alapján kell 
elkészíteni és hitelesíteni.

(5) Legkésőbb két hónappal a mindenkori 
pénzügyi év végét követően a közös 
vállalkozás előzetes elszámolását meg kell 
küldeni a Bizottságnak és az Európai 
Közösségek Számvevőszékének (a 
továbbiakban: Számvevőszék). A 
Számvevőszék a mindenkori pénzügyi év 
végét követő június 15-ig megteszi a közös 
vállalkozás előzetes elszámolásához fűzött 
észrevételeit. A pénzügyi évre vonatkozó 
éves elszámolást a következő évben meg 
kell küldeni a Bizottság számvitelért 
felelős tisztviselőjének a költségvetési 
keretrendeletben meghatározott határidőig, 
hogy a Bizottság számvitelért felelős 
tisztviselője belefoglalhassa azt a Bizottság 
éves elszámolásába. Az előző évre 
vonatkozó éves elszámolást és mérleget be 
kell nyújtani a költségvetési hatósághoz. 
A közös vállalkozás éves elszámolását a 
Bizottság számvitelért felelős tisztviselője 
által elfogadott közösségi számviteli 
szabályok alapján kell elkészíteni és 
hitelesíteni.

Indokolás

Az elszámolásokat és a mérleget tájékoztatás céljából meg kell küldeni a költségvetési hatóság 
két ágának.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I.14. cikk – (6) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A költségvetés végrehajtására 
vonatkozó felelősség alól a Tanács 
ajánlására az Európai Parlament ad 
mentesítést, az FCH közös vállalkozás 
pénzügyi szabályzatában előírt eljárásnak 
megfelelően.

(6) Az FCH közös vállalkozás 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
felelősség alól a Tanács ajánlását 
figyelembe véve az Európai Parlament ad 
mentesítést, az FCH közös vállalkozás 
pénzügyi szabályaiban előírt eljárásnak 
megfelelően.

Indokolás

Lásd a (15) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
Mellékélet – I.16 cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A személyi erőforrásokat a 
létszámtervben kell meghatározni, amely 
az éves költségvetésben szerepel.

(1) A személyi erőforrásokat a 
létszámtervben kell meghatározni, amely 
az éves költségvetésben szerepel, és azt a 
Bizottságnak továbbítania kell az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai 
Unió előzetes költségvetési tervezetével 
együtt.

Indokolás

A már meglévő közös vállalkozásokhoz hasonlóan a Bizottságnak az előzetes költségvetési 
tervezettel együtt közzé kell tennie az FCH közös vállalkozás létszámtervét is.
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