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BEKNOPTE MOTIVERING

Voorstel van de Commissie

Gezamenlijke technologie-initiatieven (JTI's) worden in het Zevende Kaderprogramma (KP7) 
geïntroduceerd als een manier voor het tot stand brengen van publiek-private partnerschappen 
inzake onderzoek op Europees niveau. JTI's komen in de eerste plaats voort uit de 
werkzaamheden van Europese technologieplatforms (ETP's). In een klein aantal gevallen 
hebben ETP's een dergelijke ambitieuze schaal en draagwijdte bereikt dat zij de mobilisering 
vereisen van grote publieke en private investeringen alsmede substantiële 
onderzoeksmiddelen voor het uitvoeren van belangrijke elementen van hun strategische 
onderzoeksagenda. GTI's worden voorgesteld als een doelmatig middel om te voorzien in de 
behoeften van dit beperkte aantal ETP's. 

In het specifiek programma Samenwerking1 worden zes gebieden geïdentificeerd waar een 
JTI bijzonder relevant zou kunnen zijn: waterstof en brandstofcellen, luchtvaart en 
luchtvervoer, innovatieve geneeskunde, ingebedde computersystemen, nano-elektronica en 
GMES (wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid).

De Gemeenschappelijke Onderneming Brandstofcellen en Waterstof (GO FCH) die 
voortvloeit uit het Technologieplatform inzake Brandstofcellen en Waterstof draagt bij tot de 
uitvoering van het Actieplan inzake Milieutechnologieën, aangezien de mededeling van de 
Commissie COM(2004)38 dit aanwees als een prioritaire actie ervan.

Brandstofcellen zijn zeer stille, hoogefficiënte energieomzetters die substantiële cumulatieve 
reducties van broeikasgassen en verontreinigende stoffen kunnen opleveren. Zij maken de 
energiemix flexibel aangezien zij op waterstof en andere brandstoffen zoals aardgas, ethanol 
en methanol kunnen werken. 

De invoering van waterstof als flexibele energiedrager kan een positieve bijdrage tot de 
energiezekerheid betekenen en stabiliserend werken op de energieprijzen aangezien waterstof 
uit elke primaire energiebron te produceren is en aldus kan zorgen voor diversiteit binnen de 
vervoersmix, die momenteel voor 98% van olie afhangt. Waterstof is te gebruiken in 
brandstofcellen of kan worden verbrand om warmte te leveren of turbines of interne 
verbrandingsmotoren aan te drijven voor de opwekking van beweegkracht en elektrische 
energie. Waterstof is ook te gebruiken als opslagmedium voor energie. Wanneer bijvoorbeeld 
de productie van hernieuwbare elektriciteit hoger ligt dan de vraag zou de overtollige energie 
kunnen worden gebruikt voor het produceren van waterstof door elektrolyse om zo de 
integratie van hernieuwbare elektriciteit in de energiemarkt te vergemakkelijken.

Het onderhavige Commissievoorstel heeft betrekking op de oprichting van de GO FCH 
overeenkomstig artikel 171 van het Verdrag. De gemeenschappelijke onderneming moet 
worden beschouwd als een orgaan van de Gemeenschap, en moet worden opgericht voor een 
periode die afloopt op 31 december 2017. Zij zal haar zetel hebben in Brussel, België.

                                               
1 PB L 400 van 30.12.2006, blz. 66-241.
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Financiële gevolgen

De budgettaire evaluatie geeft een maximale communautaire bijdrage aan van 470 miljoen 
euro tijdens de initiële periode van de Gemeenschappelijke Onderneming FCH (tot 2017), die 
moet worden vastgelegd vóór 31 december 2013, wanneer de begroting van KP7 afloopt. Een 
eerste tranche van 30 miljoen euro moet in 2008 worden vastgelegd, waarvan 28,1 miljoen 
euro bestemd is voor beleidsuitgaven en 1,9 miljoen voor administratieve uitgaven.

De onderzoeksactiviteiten worden gezamenlijk gefinancierd door de Gemeenschap, de 
Industriegroepering en de deelnemende universiteiten, publieke onderzoekscentra enz.; de 
Gemeenschap betaalt haar bijdrage contant en de deelnemers betalen hun bijdrage in natura in 
het kader van de projecten.

De exploitatiekosten van de gezamenlijke onderneming FCH worden vanaf het begin 
gelijkelijk (50/50) gedragen door de Gemeenschap en de Industriegroepering. Indien een 
onderzoeksgroep wordt opgericht en vraagt om lid te worden van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH krijgt de onderzoeksgroep één zetel in de raad van bestuur en draagt hij 
dan voor 1/12 in de exploitatiekosten bij.

De bijdrage van de Gemeenschap is afkomstig van de volgende begrotingsonderdelen van het 
Specifiek Programma "Samenwerking" van KP7: Energie; Nanowetenschappen, 
nanotechnologieën, materialen en nieuwe productietechnologieën; Vervoer (met inbegrip van 
luchtvaart); en Milieu (met inbegrip van Klimaatverandering) bij DG RTD en Vervoer bij DG 
TREN. Uiteraard moeten deze beleidsallocaties van de GO FCH opgesplitst blijven als 
afzonderlijke posten onder deze KP7-begrotingsartikelen, aangezien het voorstel voor de GO 
FCH, in tegenstelling tot andere commissievoorstellen voor de oprichting van 
gemeenschappelijke ondernemingen, niet de intentie bevat om een afzonderlijke begrotingslijn 
voor de "beleidsuitgaven" van de gemeenschappelijke onderneming te creëren. Enkel een 
afzonderlijke lijn voor de administratieve uitgaven (08 01 04 20) wordt vermeld. 

Het voorstel van de Commissie bevat het volgende uitgavenprofiel:

in miljoen euro (tot op 3 decimalen)
Afdeling 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal

Beleidsuitgaven
Vastleggingskredieten 
(VK)

8.1 a 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Betalingskredieten 
(BK)

b 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Administratieve uitgaven binnen het referentiebedrag
Technische en 
administratieve bijstand 
(NGK) Personeelskosten 
+ 50%

8.2.4 c 1.900 2.700 3.400 4.190 3.705 4.105 20.000

TTOOTTAAAALL RREEFFEERREENNTTIIEEBBEEDDRRAAGG
Vastleggingskredieten a+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Betalingskredieten b+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000
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Evaluatie

De amendementen van uw rapporteur voor advies worden voornamelijk door de twee 
volgende overwegingen ingegeven:

1) De gemeenschappelijke onderneming wordt opgericht voor een aanvankelijke periode die 
eindigt op 31 december 2017 (en die zelfs tot een latere datum kan worden verlengd), terwijl 
het meerjarig financieel kader (MFK) slechts de periode tot 2013 bestrijkt. Daarom moet ieder 
verzoek om communautaire financiering voor de GO FCH na 2013 opnieuw worden 
beoordeeld in verband met de onderhandelingen over een nieuw financieel kader. 

Voor de lopende periode is het voorstel verenigbaar met het MFK, ondanks het feit dat de 
onderneming valt onder Rubriek 1a, waarvan de marges steeds krapper worden. De reden is 
dat de vereiste EU-bijdrage wordt afgehouden van het 7e kaderprogramma, dat als dusdanig 
reeds in de financiële programmering van de Commissie is opgenomen.

De rapporteur voor advies wil er echter op wijzen dat geen financiële verbintenissen kunnen 
worden aangegaan voor de periode na het lopende MFK (amendementen 1, 2, 6 en 10).

2) Naar analogie met de onderhandelingen over de gemeenschappelijke onderneming ITER 
begin 2007, die uitmondden in de conclusies van de triloog van 7 maart 2007, moet de 
gemeenschappelijke onderneming FCH worden beschouwd als een orgaan in de zin van 
artikel 185 van het Financieel Reglement. De begrotingsautoriteit moet derhalve met de 
financiering instemmen (amendementen 3-5, 7-9 en 11-16).

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. is van mening dat het 
referentiebedrag van het 
wetgevingsvoorstel in overeenstemming 
moet zijn met het plafond van rubriek 1 a 
van het huidige meerjarig financieel 
kader (MFK) 2007 - 2013 en met de 
bepalingen van punt 47 van het 
Interinstitutioneel Akkoord (IIA) van 17 
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mei 2006; constateert dat de financiering 
na 2013 in verband met de 
onderhandelingen over een nieuw 
financieel kader moet worden beoordeeld;

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 ter. wijst erop dat het advies van de 
Begrotingscommissie niet vooruitloopt op 
het resultaat van de procedure in punt 47 
van het Interinstitutioneel Akkoord van 
17 mei 2006, dat van toepassing is op de 
oprichting van de gemeenschappelijke 
onderneming Brandstofcellen en 
Waterstof;

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Visa 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 van de Raad van 
25 juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen1 (Financieel 
Reglement), en met name op artikel 185,
Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord 
van 17 mei 2006 tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer2 (IIA), en met 
name op punt 47,

________________________________
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1 PB L 248 van 16.9.2002, blz.1. Verordening 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1525/2007 (PB 
L 343 van 27.12.2007, blz. 9).
2 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1

Motivering

Naar analogie met de conclusies van de triloog van 7 maart 2007 over de 
gemeenschappelijke onderneming voor ITER, moet de gemeenschappelijke onderneming FCH 
met het oog op de toepassing van punt 47 van het IIA eveneens als orgaan van de 
Gemeenschap worden beschouwd. Dit dient tot uitdrukking te komen in de rechtsgrondslagen 
die in de verordening worden vermeld.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH moet als organisatie door de 
Gemeenschap opgericht zijn; decharge 
voor de uitvoering van haar begroting moet 
worden verleend door het Europees 
Parlement, op aanbeveling van de Raad. Er 
moet echter rekening worden gehouden 
met de specificiteit die voortvloeit uit de 
aard van het JTI als publiek-privaat 
partnerschap en met name uit de bijdrage 
van de private sector in het budget.

(15) De Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH moet als organisatie door de 
Gemeenschap opgericht zijn; decharge 
voor de uitvoering van haar begroting moet 
worden verleend door het Europees 
Parlement, rekening houdend met een
aanbeveling van de Raad. 

Motivering

Naar analogie met de conclusies van de triloog van 7 maart 2007 over de 
Gemeenschappelijke onderneming ITER moet het Europees Parlement de volledige en 
onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid krijgen voor het verlenen van kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van de GO FCH.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH moet, behoudens 
voorafgaand overleg met de Commissie, 
specifieke financiële bepalingen 
aannemen op basis van de beginselen van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen. Deze 
bepalingen moeten rekening houden met 
haar specifieke huishoudelijke behoeften
die met name voortvloeien uit de noodzaak 
om communautaire en private financiering 
te combineren. 

(16) De financiële regeling van toepassing 
op de gemeenschappelijke onderneming 
FCH mag niet afwijken van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de 
Commissie van 23 december 2002 
houdende de financiële kaderregeling van 
de organen bedoeld in artikel 185 van het 
Financieel Reglement1, tenzij dit specifiek 
noodzakelijk is met het oog op de 
functioneringsbehoeften van de 
gemeenschappelijke onderneming, die 
met name voortvloeien uit de noodzaak om 
communautaire en private financiering te 
combineren. Voor regels die afwijken van 
verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 
is vooraf toestemming van de Commissie 
vereist. Dergelijk afwijkingen worden 
medegedeeld aan de begrotingsautoriteit.
1 PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72; corrigendum 
in PB L 2 van 7.1.2003, blz. 39.

Motivering

Afwijkingen van Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 moeten tot een absoluut minimum 
worden beperkt. De Gemeenschappelijke Onderneming moet het onomstotelijke bewijs 
leveren dat een dergelijke uitzondering de enige manier is om te garanderen dat zij binnen de 
grenzen van haar oprichtingsverordening goed kan functioneren.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van het gezamenlijk 
technologie-initiatief (hierna "JTI" 
genoemd) inzake "Brandstofcellen en 
Waterstof" wordt een gemeenschappelijke 
onderneming (hierna de 

1. Voor de toepassing van het gezamenlijk 
technologie-initiatief (hierna "JTI" 
genoemd) inzake "Brandstofcellen en 
Waterstof" wordt een gemeenschappelijke 
onderneming (hierna de 
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"Gemeenschappelijke Onderneming FCH" 
genoemd) in de zin van artikel 171 van het 
Verdrag opgericht voor een periode die 
eindigt op 31 december 2017. Deze periode 
kan worden verlengd door een herziening 
van deze verordening.

"Gemeenschappelijke Onderneming FCH" 
genoemd) in de zin van artikel 171 van het 
Verdrag opgericht voor een periode die 
eindigt op 31 december 2017. Deze periode 
kan worden verlengd door een herziening 
van deze verordening. De 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
is een orgaan opgericht overeenkomstig 
artikel 185 van het Financieel Reglement 
en punt 47 van het IIA van 17 mei 2006.

Motivering

Zie amendement op visa.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bepalingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
zijn gebaseerd op de beginselen van 
Verordening nr. 1605/2002. Zij kunnen 
afwijken van Verordening nr. 1605/2002 
voor zover de specifieke huishoudelijke 
behoeften van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH dit vereisen, 
behoudens voorafgaande toestemming van 
de Commissie.

1. De financiële voorschriften van 
toepassing op de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH mogen niet afwijken 
van verordening van de Commissie (EG, 
Euratom) nr. 2343/2002, tenzij dit 
speciaal noodzakelijk is met het oog op de 
specifieke operationele behoeften van de 
gemeenschappelijke onderneming en
behoudens voorafgaande goedkeuring van 
de Commissie. Dergelijke afwijkingen 
worden medegedeeld aan de 
begrotingsautoriteit.

Motivering

Zie amendement op overweging 16.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Decharge voor de uitvoering van de 
begroting van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH wordt door het 
Europees Parlement verleend op
aanbeveling van de Raad, overeenkomstig 
een procedure die is vastgesteld bij het 
Financieel Reglement van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH.

4. Decharge voor de uitvoering van de 
begroting van de gemeenschappelijke 
onderneming FCH wordt door het 
Europees Parlement verleend, rekening 
houdend met een aanbeveling van de 
Raad.

Motivering

Zie amendement op overweging 15.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tussen de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH en België wordt een 
gastheerschapsovereenkomst gesloten 
betreffende kantooraccommodatie, 
voorrechten en immuniteiten en andere 
door België aan de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH te verlenen 
ondersteuning.

Tussen de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH en België wordt een 
gastheerschapsovereenkomst gesloten 
betreffende de bijstand die het gastland 
verleent in verband met
kantooraccommodatie, voorrechten en 
immuniteiten en andere door België aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH te 
verlenen ondersteuning.

Motivering

Hier moet duidelijk worden vermeld dat van het gastland van een agentschap of een 
vergelijkbaar communautair orgaan wordt verwacht dat het de financiële en alle andere hulp 
verleent die nodig is om de oprichting en het doen functioneren van het communautaire 
orgaan te vergemakkelijken.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Artikel I.1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH wordt opgericht voor een eerste 
periode die eindigt op 31 december 2017, 
te rekenen vanaf de dag van bekendmaking 
van deze verordening in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

3. De Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH wordt opgericht voor een eerste 
periode die eindigt op 31 december 2017, 
te rekenen vanaf de dag van bekendmaking 
van deze verordening in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. Het is een orgaan 
opgericht overeenkomstig artikel 185 van 
het Financieel Reglement en punt 47 van 
het IIA van 17 mei 2006.

Motivering

Zie amendement op visa.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Bijlage – artikel I.5 – lid 15 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- motiveren en goedkeuren van elke 
afwijking van het Financieel Reglement
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH in overeenstemming met artikel 8;

- goedkeuren van de financiële 
voorschriften van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH in overeenstemming 
met artikel 8, na raadpleging van de 
Commissie;

Motivering

Zie amendement op overweging 16.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Bijlage – artikel I.5 – lid 15 – streepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- rechtvaardigen van elke wens om af te 
wijken van Verordening (EG, Euratom) 
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nr. 2343/2002, goedkeuren van elke 
afwijking na voorafgaande instemming 
van de Commissie en het informeren van 
de begrotingsautoriteit van elke 
goedgekeurde afwijking;

Motivering

Zie amendement op overweging 16.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening - wijzigingsbesluit
Bijlage – Artikel I.11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bepalingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
zijn gebaseerd op de beginselen van 
Verordening nr. 1605/2002. Zij kunnen 
afwijken van Verordening nr. 1605/2002 
voor zover de specifieke huishoudelijke 
behoeften van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH dit vereisen, 
behoudens voorafgaande toestemming 
van de Commissie.

1. De financiële voorschriften van 
toepassing op de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH mogen niet afwijken 
van verordening (EG, Euratom) nr. 
2343/2002, tenzij dit noodzakelijk is met 
het oog op haar specifieke operationele 
behoeften. Voor regels die afwijken van 
verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 
is vooraf toestemming van de Commissie 
vereist. Dergelijke afwijkingen worden 
medegedeeld aan de begrotingsautoriteit.

Motivering

Zie amendement op overweging 16.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Artikel I.14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen twee maanden na het einde van 
elk boekjaar worden de voorlopige 
rekeningen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming ingediend bij de Commissie 
en bij de Rekenkamer van de Europese 
Gemeenschappen ("de Rekenkamer"). De 

5. Binnen twee maanden na het einde van 
elk boekjaar worden de voorlopige 
rekeningen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming ingediend bij de Commissie 
en bij de Rekenkamer van de Europese 
Gemeenschappen ("de Rekenkamer"). De 
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Rekenkamer maakt uiterlijk op 15 juni na 
afloop van elk boekjaar zijn opmerkingen 
met betrekking tot de voorlopige 
rekeningen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming bekend. De jaarrekening 
over het boekjaar wordt in het 
daaropvolgende jaar aan de rekenplichtige 
van de Commissie gezonden binnen de in 
het financiële kaderregeling vastgestelde 
termijnen, zodat de rekenplichtige van de 
Commissie deze in de jaarrekening van de 
Europese Gemeenschap kan consolideren. 
De jaarrekening van de 
Gemeenschappelijke Onderneming moet 
worden opgesteld en gecontroleerd volgens 
de communautaire boekhoudregels als door 
de rekenplichtige van de Commissie 
vastgesteld.

Rekenkamer maakt uiterlijk op 15 juni na 
afloop van elk begrotingsjaar haar 
opmerkingen met betrekking tot de 
voorlopige rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming bekend. 
De jaarrekening over het begrotingsjaar 
wordt in het daaropvolgende jaar aan de 
rekenplichtige van de Commissie gezonden 
binnen de in de financiële kaderregeling 
vastgestelde termijnen, zodat de 
rekenplichtige van de Commissie deze in 
de jaarrekening van de Europese 
Gemeenschap kan consolideren. De 
jaarrekening en de balans voor het vorige 
jaar worden bij de begrotingsautoriteit 
ingediend. De jaarrekening van de 
Gemeenschappelijke Onderneming moet 
worden opgesteld en gecontroleerd volgens 
de communautaire boekhoudregels als door 
de rekenplichtige van de Commissie 
vastgesteld.

Motivering

De jaarrekening en de balans moeten ter informatie aan de twee componenten van de 
begrotingsautoriteit worden gezonden.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Artikel I.14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Decharge voor de uitvoering van de 
begroting van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH wordt, in het kader van 
een procedure als neergelegd in het
Financieel Reglement van de 
gemeenschappelijke onderneming FCH, 
door het Europees Parlement verleend op
aanbeveling van de Raad.

6. Decharge voor de uitvoering van de 
begroting van de gemeenschappelijke 
onderneming FCH wordt, in het kader van 
een procedure als zal worden neergelegd in 
de financiële regeling van de 
gemeenschappelijke onderneming FCH, 
door het Europees Parlement verleend, 
rekening houdend met een aanbeveling 
van de Raad.

Motivering

Zie amendement op overweging 15.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Artikel I.16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De personeelsmiddelen worden 
vastgesteld in de personeelsformatie, die in 
de jaarlijkse begroting moet worden 
opgenomen.

1. De personeelsmiddelen worden 
vastgesteld in de personeelsformatie, die in 
de jaarlijkse begroting moet worden 
opgenomen en die samen met het 
voorontwerp van begroting van de 
Europese Unie door de Commissie aan 
het Europees Parlement en de Raad wordt 
doorgezonden. 

Motivering

Zoals het geval is voor de bestaande gemeenschappelijke ondernemingen, moet de lijst van 
het aantal ambten door de Commissie samen met het VOB worden gepubliceerd.
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