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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji

Wspólne inicjatywy technologiczne (WIT) zostały wprowadzone w siódmym programie 
ramowym jako nowy sposób na realizowanie partnerstw publiczno-prywatnych w dziedzinie 
badań na szczeblu europejskim. Wspólne inicjatywy technologiczne powstają w głównej 
mierze w wyniku pracy europejskich platform technologicznych (EPT). W kilku przypadkach 
EPT osiągnęły na tyle ambitną skalę i zakres, że będą wymagały mobilizacji dużych 
inwestycji publicznych i prywatnych oraz znaczących zasobów badawczych w celu 
zrealizowania ważnych elementów swoich strategicznych programów badań. Wspólne 
inicjatywy technologiczne byłyby skutecznym środkiem pozwalającym na zaspokojenie 
potrzeb niewielkiej liczby takich EPT. 

W programie szczegółowym „Współpraca”1 wskazano sześć następujących obszarów, 
w których WIT mogą okazać się szczególnie użyteczne: wodór i ogniwa paliwowe, 
aeronautyka i transport lotniczy, leki innowacyjne, systemy wbudowane, nanoelektronika 
oraz globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (ang. GMES).

Powstałe w wyniku prac platformy technologicznej „Technologie wodorowe i ogniwa 
paliwowe” wspólne przedsięwzięcie na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych 
(wspólne przedsięwzięcie FCH) przyczynia się do realizacji planu działań na rzecz 
technologii dla środowiska, jako jeden z priorytetowych instrumentów (patrz komunikat 
Komisji COM(2004)38).

Ogniwa paliwowe to bardzo ciche i wysokosprawne urządzenia przetwarzające energię, 
dzięki którym można znacząco ograniczyć łączną emisję gazów cieplarnianych 
i zanieczyszczeń. Mogą być zasilane wodorem lub innymi paliwami, takimi jak gaz ziemny, 
etanol lub metanol, dzięki czemu pozwalają na uelastycznienie koszyka energetycznego. 

Wprowadzenie wodoru jako uniwersalnego nośnika energii może przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego oraz do stabilizacji cen energii, jako że wodór można 
uzyskiwać z każdego pierwotnego źródła energii, a jego wprowadzenie może przyczynić się 
do zróżnicowania źródeł energii w transporcie, który w chwili obecnej jest w 98% 
uzależniony od ropy naftowej. Wodór można stosować w ogniwach paliwowych lub 
poddawać spalaniu celem uzyskania ciepła bądź w turbinach i silnikach spalinowych 
wytwarzających moc napędową lub energię elektryczną. Wodór może też służyć do 
magazynowania energii. Na przykład w okresie, gdy ilość energii elektrycznej wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych przekracza popyt, nadwyżki wykorzystać można do produkcji 
wodoru metodą elektrolizy, ułatwiając w ten sposób rozpowszechnianie się tego rodzaju 
energii na rynku.

Przedmiotowy wniosek Komisji dotyczy utworzenia wspólnego przedsięwzięcia na rzecz 
ogniw paliwowych i technologii wodorowych zgodnie z art. 171 Traktatu. Wspólne 
przedsięwzięcie powinno być uznane za organ wspólnotowy i zostać utworzone na okres 
kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. Siedziba wspólnego przedsięwzięcia FCH będzie 
                                               
1 Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 66-241.
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mieścić się w Brukseli.

Skutki finansowe

Ocena budżetu wskazuje, że wydatki Wspólnoty nie przekroczą 470 mln EUR 
w początkowym okresie działania wspólnego przedsięwzięcia FCH (do 2017 r.), które 
należałoby jednak przydzielić przed 31 grudnia 2013 r., kiedy kończy się budżet 7 PR. W roku 
2008 należy przeznaczyć 30 mln EUR, z czego 28,1 mln EUR zostanie przeznaczone na 
wydatki operacyjne, a 1,9 mln na wydatki administracyjne.

Prace badawcze będą współfinansowane przez Wspólnotę Europejską, zrzeszenie branżowe 
oraz uczestniczące uczelnie wyższe, publiczne ośrodki badawcze itp. Wspólnota wnosi wkład 
finansowy, a uczestnicy wnoszą wkłady rzeczowe w realizację projektów.

Koszty funkcjonowania wspólnego przedsięwzięcia FCH będą od początku pokrywane 
w równych częściach (50/50) wkładem finansowym przez Wspólnotę i zrzeszenie branżowe. 
W przypadku utworzenia zrzeszenia podmiotów badawczych i zgłoszenia przez nie akcesu do 
wspólnego przedsięwzięcia FCH zrzeszenie to będzie posiadać jedno miejsce w radzie 
zarządzającej i będzie wnosić wkład w wysokości 1/12 kosztów funkcjonowania.

Wkład Wspólnoty pochodzić będzie z następujących pozycji w budżecie programu 
szczegółowego „Współpraca”: energia; nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe 
technologie produkcyjne; transport (w tym aeronautyka); środowisko (w tym zmiany klimatu) 
w DG ds. Badań Naukowych oraz transport w DG ds. Transportu i Energii. Środki operacyjne 
wspólnego przedsięwzięcia FCH mają rzecz jasna pozostać rozdzielone na poszczególne 
pozycje w ramach artykułów budżetowych dotyczących 7 PR, ponieważ - inaczej niż we 
wcześniejszych wnioskach COM dotyczących ustanowienia wspólnych przedsięwzięć - we 
wniosku dotyczącym wspólnego przedsięwzięcia FCH nie wyrażono zamiaru utworzenia 
odrębnej linii budżetowej na wydatki „operacyjne” wspólnego przedsięwzięcia. Mowa jest 
jedynie o odrębnej linii na wydatki administracyjne (08 01 04 20). 

Wniosek COM zawiera następujący profil wydatków:

w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)
Sekcja 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem

Wydatki operacyjne
Środki na 
zobowiązania (CA)

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

Środki na płatności  
(PA)

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

Wydatki administracyjne w ramach kwoty referencyjnej
Pomoc techniczna i 
administracyjna (NDA) 
Koszty osobowe +50%

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

KKWWOOTTAA RREEFFEERREENNCCYYJJNNAA OOGGÓÓŁŁEEMM
Środki na zobowiązania a+c 30,000 73,000 93,500 110,990 77,505 85,005 470,000

Środki na płatności b+c 30,000 73,000 93,500 110,990 77,505 85,005 470.000
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Ocena

Poprawki sprawozdawczyni komisji opiniodawczej wynikają przede wszystkim z dwóch 
niepokojących kwestii:

1) Wspólne przedsięwzięcie zostaje ustanowione na początkowy okres kończący się z dniem 
31 grudnia 2017 r. (który może zostać przedłużony), natomiast wieloletnie ramy finansowe 
obejmują jedynie okres do 2013 r. Tym samym wszelkie wnioski o finansowanie wspólnego 
przedsięwzięcia FCH z funduszy wspólnotowych po 2013 r. będą musiały zostać poddane 
ponownej ocenie w kontekście negocjacji kolejnych ram finansowych. 

W obecnym okresie odnośny wniosek, pomimo że objęty zakresem działu 1a ze 
zmniejszanymi marginesami, jest zgodny z założeniami wieloletnich ram finansowych, 
co wynika z faktu pobierania obowiązkowego wkładu unijnego ze środków siódmego 
programu ramowego oraz z jego uprzedniego ujęcia w programowaniu finansowym Komisji.

Mimo to sprawozdawczyni komisji opiniodawczej chciałaby zaznaczyć, że nie można 
zaciągać zobowiązań finansowych na okres wykraczający poza obecne wieloletnie ramy 
finansowe (poprawki 1, 2, 6 i 10).

2) Analogicznie do negocjacji w sprawie wspólnego europejskiego przedsięwzięcia na rzecz 
realizacji projektu ITER toczących się na początku 2007 r., które zakończyły się wnioskami 
uzgodnionymi podczas rozmów trójstronnych w dniu 7 marca 2007 r., wspólne 
przedsięwzięcie FCH musi zostać uznane za agencję w rozumieniu art. 185 rozporządzenia 
finansowego, a jako takie podlegać autoryzacji finansowania wydawanej przez władzę 
budżetową (poprawki 3-5, 7-9 i 11-16).

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1a. uważa, że kwota referencyjna 
wskazana we wniosku legislacyjnym musi 
być zgodna z pułapem działu 1a obecnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2007-2013 i z postanowieniami pkt. 47 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
(PMI) z dnia 17 maja 2006 r.; zauważa, że 
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finansowanie po roku 2013 poddaje się 
ocenie w kontekście negocjacji kolejnych 
ram finansowych;

Poprawka 2

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1b. zaznacza, że opinia przedstawiona 
przez Komisję Budżetową nie neguje 
wyników procedury określonej w pkt. 47 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
z dnia 17 maja 2006 r., które ma 
zastosowanie do ustanawiania wspólnego 
przedsięwzięcia na rzecz ogniw 
paliwowych i technologii wodorowych;

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienia 1 a i 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich1 

(rozporządzenie finansowe), 
w szczególności jego art. 185,
uwzględniając porozumienie 
międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 
2006 r. między Parlamentem 
Europejskim, Radą oraz Komisją 
w sprawie dyscypliny budżetowej 
i należytego zarządzania finansami2 

(PMI), w szczególności jego pkt 47,
________________________________
1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str.1. Rozporządzenie 
ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 
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1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, str. 9).
2 Dz.U. C1398 z 14.6.2006, str.1. 

Uzasadnienie

Analogicznie do wniosków rozmów trójstronnych z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie 
wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ITER wspólne przedsięwzięcie FCH ma również zostać 
uznane za agencję Wspólnoty w celu zastosowania pkt. 47 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego. Musi to znaleźć swoje odzwierciedlenie w podstawach prawnych, 
do których odwołuje się rozporządzenie.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wspólne przedsięwzięcie FCH 
powinno być organem utworzonym przez 
Wspólnotę, a absolutorium z wykonania 
budżetu powinien udzielać mu Parlament 
Europejski, na zalecenie Rady, z 
uwzględnieniem szczególnych 
uwarunkowań wynikających z publiczno-
prywatnego charakteru wspólnej 
inicjatywy technologicznej, a w 
szczególności z wkładu sektora 
prywatnego do budżetu.

(15) Wspólne przedsięwzięcie FCH 
powinno być organem utworzonym przez 
Wspólnotę, a absolutorium z wykonania 
budżetu powinien udzielać mu Parlament 
Europejski, uwzględniając zalecenie Rady. 

Uzasadnienie

Analogicznie do wniosków rozmów trójstronnych z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie 
wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ITER, Parlament Europejski powinien być w pełni 
i bezwarunkowo odpowiedzialny za udzielenie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego 
przedsięwzięcia FCH.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wspólne przedsięwzięcie FCH (16) Zasady finansowe mające 
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powinno w uzgodnieniu z Komisją przyjąć 
swój regulamin finansowy oparty na 
zasadach określonych w rozporządzeniu 
Komisji (WE, Euratom) nr 1605/2002 z 
dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich1. Regulamin ten 
powinien uwzględniać szczególne potrzeby 
operacyjne wspólnego przedsięwzięcia, 
wynikające w szczególności z 
konieczności połączenia finansowania ze 
środków wspólnotowych i prywatnych. 

zastosowanie do wspólnego 
przedsięwzięcia nie powinny odbiegać od 
rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 
2343/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. w 
sprawie ramowego rozporządzenia 
finansowego dotyczącego organów 
określonych w art. 185 rozporządzenia 
finansowego1, chyba że wyraźnie 
wymagają tego jego potrzeby operacyjne, 
w szczególności konieczność połączenia 
finansowania ze środków wspólnotowych i 
prywatnych. Do przyjęcia wszelkich zasad 
stanowiących odstępstwo od 
rozporządzenia (WE, Euratom) 
nr 2343/2002 powinna być wymagana 
uprzednia zgoda Komisji. O takich 
odstępstwach powinno się informować 
władzę budżetową.
1 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72; sprostowanie w
Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str. 39

Uzasadnienie

Odstępstwa od rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 powinny być zredukowane do 
absolutnego minimum. Wspólne przedsięwzięcie musi bezsprzecznie udowodnić, że takie 
odstępstwo jest jedynym sposobem na zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania 
przedsięwzięcia w granicach określonych w rozporządzeniu je powołującym.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym powołuje się wspólne 
przedsięwzięcie w rozumieniu art. 171 
Traktatu na rzecz realizacji wspólnej 
inicjatywy technologicznej w zakresie 
ogniw paliwowych i technologii 
wodorowych (zwane dalej „wspólnym 
przedsięwzięciem FCH”) na okres 
kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. 
Okres ten może zostać przedłużony w 
drodze zmiany niniejszego rozporządzenia.

1. Niniejszym powołuje się wspólne 
przedsięwzięcie w rozumieniu art. 171 
Traktatu na rzecz realizacji wspólnej 
inicjatywy technologicznej w zakresie 
ogniw paliwowych i technologii 
wodorowych (zwane dalej „wspólnym 
przedsięwzięciem FCH”) na okres 
kończący się z dniem 31 grudnia 2017 r. 
Okres ten może zostać przedłużony w 
drodze zmiany niniejszego rozporządzenia. 
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Wspólne przedsięwzięcie FCH jest 
organem ustanowionym zgodnie z art. 185 
rozporządzenia finansowego oraz pkt. 47 
PMI z dnia 17 maja 2006 r.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do odniesień.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Regulamin finansowy wspólnego 
przedsięwzięcia FCH oparty jest na 
przepisach rozporządzenia nr 1605/2002. 
Regulamin może odbiegać od 
rozporządzenia nr 1605/2002 w przypadku 
gdy wymagają tego szczególne potrzeby 
operacyjne wspólnego przedsięwzięcia 
FCH, pod warunkiem wcześniejszego 
uzyskania zgody Komisji.

1. Zasady finansowe mające zastosowanie 
do wspólnego przedsięwzięcia FCH nie 
mogą odbiegać od rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 2343/2002, chyba że 
wyraźnie wymagają tego jego potrzeby 
operacyjne oraz pod warunkiem 
wcześniejszego uzyskania zgody Komisji.
O takich odstępstwach informuje się 
władzę budżetową.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu 16 preambuły.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Absolutorium z wykonania budżetu 
wspólnego przedsięwzięcia FCH udziela 
Parlament Europejski, na zalecenie Rady, 
zgodnie z procedurą przewidzianą w 
regulaminie finansowym wspólnego 
przedsięwzięcia FCH.

4. Absolutorium z wykonania budżetu 
wspólnego przedsięwzięcia FCH udziela 
Parlament Europejski, uwzględniając 
zalecenie Rady.
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Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu 15 preambuły.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem 
FCH i Belgią zawarta zostanie umowa 
dotycząca lokalizacji biura, przywilejów i 
immunitetów oraz pozostałego wsparcia, 
które Belgia ma zapewnić wspólnemu 
przedsięwzięciu FCH.

Pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem 
FCH i Belgią zawarta zostanie umowa 
dotycząca pomocy państwa przyjmującego 
w zakresie lokalizacji biura, przywilejów i 
immunitetów oraz pozostałego wsparcia, 
które Belgia ma zapewnić wspólnemu 
przedsięwzięciu FCH.

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że od państwa przyjmującego jakąkolwiek agencję lub tego 
rodzaju organ Wspólnoty oczekuje się zapewnienia wsparcia finansowego i wszelkiej innej 
pomocy koniecznej, aby ułatwić ustanowienie i prowadzenie działalności organu Wspólnoty.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł I.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wspólne przedsięwzięcie FCH powołuje 
się początkowo na okres rozpoczynający 
się z dniem opublikowania niniejszego 
rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, a kończący się z dniem 
31 grudnia 2017 r.

3. Wspólne przedsięwzięcie FCH powołuje 
się początkowo na okres rozpoczynający 
się z dniem opublikowania niniejszego 
rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, a kończący się z dniem 
31 grudnia 2017 r. Jest organem 
ustanowionym zgodnie z art. 185 
rozporządzenia finansowego oraz pkt. 47 
PMI z dnia 17 maja 2006 r.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do odniesień.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł I.5 – ustęp 15 – tiret szóste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uzasadnia i zatwierdza każde odstępstwo 
od regulaminu finansowego wspólnego 
przedsięwzięcia FCH zgodnie z art. 8;

– zatwierdza zasady finansowe wspólnego 
przedsięwzięcia FCH zgodnie z art. 8 po 
konsultacji z Komisją;

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu 16 preambuły.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł I.5 – ustęp 15 – tiret szóste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uzasadnia każde żądanie odstępstwa od 
rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
2343/2002, zatwierdza wszelkie odstępstwa 
po wcześniejszym uzyskaniu zgody 
Komisji oraz informuje władzę budżetową 
o wszelkich zatwierdzonych odstępstwach;

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu 16 preambuły.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik – artykuł I.11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Regulamin finansowy wspólnego 
przedsięwzięcia FCH oparty jest na 
przepisach rozporządzenia nr 1605/2002. 
Regulamin może odbiegać od 
rozporządzenia nr 1605/2002 w przypadku 
gdy wymagają tego szczególne potrzeby 
operacyjne wspólnego przedsięwzięcia 

1. Zasady finansowe mające zastosowanie 
do wspólnego przedsięwzięcia FCH nie 
mogą odbiegać od rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 2343/2002, chyba że 
wyraźnie wymagają tego jego potrzeby 
operacyjne. Do przyjęcia wszelkich zasad 
stanowiących odstępstwo od 
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FCH, pod warunkiem wcześniejszego 
uzyskania zgody Komisji.

rozporządzenia (WE, Euratom) 
nr 2343/2002 wymagane jest wcześniejsze 
uzyskanie zgody Komisji. O takich 
odstępstwach informuje się władzę 
budżetową.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu 16 preambuły.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł I.14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dwóch miesięcy od 
zakończenia każdego roku budżetowego 
przedstawia się Komisji i Trybunałowi 
Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich 
(„Trybunałowi Obrachunkowemu”) 
tymczasowe sprawozdanie finansowe 
wspólnego przedsięwzięcia. Trybunał 
Obrachunkowy przedstawia swoje uwagi w 
sprawie tymczasowych sprawozdań 
wspólnego przedsięwzięcia w terminie do 
dnia 15 czerwca po zakończeniu każdego 
roku budżetowego. Roczne sprawozdanie 
finansowe za dany rok budżetowy 
przekazuje się księgowemu Komisji w 
następnym roku, w terminach określonych 
w ramowym rozporządzeniu finansowym, 
celem konsolidacji z rocznym 
sprawozdaniem finansowym Komisji 
Europejskiej. Roczne sprawozdanie 
finansowe wspólnego przedsięwzięcia 
musi zostać przygotowane i zbadane 
zgodnie z przyjętymi przez księgowego 
Komisji zasadami rachunkowości Komisji 
Europejskiej.

5. W terminie dwóch miesięcy od 
zakończenia każdego roku budżetowego 
przedstawia się Komisji i Trybunałowi 
Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich 
(„Trybunałowi Obrachunkowemu”) 
tymczasowe sprawozdanie finansowe 
wspólnego przedsięwzięcia. Trybunał 
Obrachunkowy przedstawia swoje uwagi w 
sprawie tymczasowych sprawozdań 
wspólnego przedsięwzięcia w terminie do 
dnia 15 czerwca po zakończeniu każdego 
roku budżetowego. Roczne sprawozdanie 
finansowe za dany rok budżetowy 
przekazuje się księgowemu Komisji w 
następnym roku, w terminach określonych 
w ramowym rozporządzeniu finansowym, 
celem konsolidacji z rocznym 
sprawozdaniem finansowym Komisji 
Europejskiej. Roczne sprawozdanie 
finansowe i bilans za miniony rok są 
przedkładane władzy budżetowej. Roczne 
sprawozdanie finansowe wspólnego 
przedsięwzięcia musi zostać przygotowane 
i zbadane zgodnie z przyjętymi przez 
księgowego Komisji zasadami 
rachunkowości Komisji Europejskiej.
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Uzasadnienie

Sprawozdania finansowe i bilans należy przesłać do wglądu do dwóch organów władzy 
budżetowej.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł I.14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Absolutorium z wykonania budżetu 
udziela Parlament Europejski, na zalecenie 
Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w
regulaminie finansowym wspólnego 
przedsięwzięcia FCH.

6. Absolutorium z wykonania budżetu
wspólnego przedsięwzięcia FCH udziela 
Parlament Europejski, uwzględniając 
zalecenie Rady, zgodnie z procedurą 
określoną w zasadach finansowych 
wspólnego przedsięwzięcia FCH.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu 15 preambuły.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł I.16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Liczbę etatów określa się w planie 
zatrudnienia zawartym w budżecie 
rocznym.

1. Liczbę etatów określa się w planie 
zatrudnienia zawartym w budżecie 
rocznym oraz przekazywanym przez 
Komisję Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wraz ze wstępnym projektem 
budżetu Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku już istniejącego wspólnego przedsięwzięcia plan zatrudnienia dla 
wspólnego przedsięwzięcia FCH powinien być publikowany przez Komisję wraz ze wstępnym 
projektem budżetu.
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