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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Skupne tehnološke pobude se kot nov način oblikovanja javno-zasebnih partnerstev na 
področju raziskav na evropski ravni uvajajo s Sedmim okvirnim programom. Izhajajo 
predvsem iz dela evropskih tehnoloških platform. Obseg in področje delovanja evropskih 
tehnoloških platform sta včasih tako ambiciozna, da zahtevata mobilizacijo obsežnih javnih in 
zasebnih naložb ter znatnih raziskovalnih virov za izvajanje pomembnih elementov njihovih 
strateških raziskovalnih programov. Skupne tehnološke pobude se predlagajo kot učinkovito 
sredstvo za izpolnitev potreb teh maloštevilnih evropskih tehnoloških platform. 

V posebnem programu „Sodelovanje“1 je opredeljenih šest področij, na katerih bi bile lahko 
skupne tehnološke pobude še posebej pomembne: vodik in gorivne celice, aeronavtika in 
zračni promet, inovativna zdravila, vgrajeni računalniški sistemi, nanoelektronika in GMES 
(globalno nadzorovanje okolja in varnosti).

Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV), ki izhaja iz tehnološke platforme za vodik 
in gorivne celice, prispeva k izvajanju akcijskega načrta okoljskih tehnologij, ki je v skladu s 
sporočilom Komisije KOM(2004)38 eden izmed njegovih prednostnih ukrepov.

Gorivne celice so zelo tihi in izjemno učinkoviti pretvorniki energije, ki lahko znatno 
zmanjšajo skupne emisije toplogrednih plinov in onesnaževal. Ponujajo fleksibilnost za 
mešanico energetskih virov, saj delujejo na vodik in druga goriva, kot so zemeljski plin, 
etanol in metanol. 

Uvedba vodika kot fleksibilnega nosilca energije lahko pozitivno prispeva k energetski 
varnosti in stabilizira cene energije, saj ga je mogoče proizvesti iz katerega koli primarnega 
vira energije, kot tak pa lahko v promet, ki je sedaj 98-odstotno odvisen od nafte, prinese 
raznolikost. Uporabljati ga je mogoče v gorivnih celicah, ob gorenju pa proizvaja toploto in 
poganja turbine ali motorje z notranjim zgorevanjem za pogonsko ali električno energijo. 
Vodik lahko uporabljamo tudi kot sredstvo za shranjevanje energije. Na primer, ko je 
proizvodnja obnovljive električne energije večja od povpraševanja, je mogoče presežek 
energije uporabiti za proizvodnjo vodika z elektrolizo, s tem pa se pospešuje uvedba 
obnovljive električne energije na energetski trg.

Ta predlog Komisije se nanaša na ustanovitev Skupnega podjetja GCV v skladu s členom 171 
Pogodbe. Podjetje bi bilo treba obravnavati kot organ Skupnosti in ga ustanoviti za obdobje 
do 31. decembra 2017.  Svoj sedež bo imelo v Bruslju v Belgiji.

Finančne posledice

Po proračunski oceni znaša najvišji izdatek Skupnosti za Skupno podjetje GCV v začetnem 
obdobju (do leta 2017) 470 milijonov EUR in ga je treba dodeliti pred 31. decembrom 2013, 
ko se konča proračun sedmega okvirnega programa. Leta 2008 bo dodeljen začetni znesek v 

                                               
1 UL L 400, 30.12.2006, str. 66-241.
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višini 30 milijonov EUR, od tega je 28,1 milijona za odhodke iz poslovanja in 1,9 
milijona EUR za upravne odhodke.

Raziskovalne dejavnosti skupaj financirajo Skupnost, industrijsko združenje in sodelujoče 
univerze, javni raziskovalni centri itd., pri čemer Skupnost svoj delež prispeva v gotovini, 
udeleženci pa svoje deleže prispevajo v naravi v okviru projektov.

Upravne odhodke Skupnega podjetja GCV bi morali v enakih deležih in v gotovini od začetka 
kriti Skupnost in industrijska skupina. Če se ustanovi raziskovalna skupina in se želi pridružiti 
Skupnemu podjetju GCV, ima en sedež v upravnem odboru, za upravne odhodke pa prispeva 
1/12 sredstev.

Prispevek Skupnosti bo izhajal iz naslednjih proračunskih vrstic posebnega programa 
„Sodelovanje“ iz sedmega okvirnega programa: energija; nanoznanosti, nanotehnologije, 
materiali in nove proizvodne tehnologije; promet (vključno z aeronavtiko); in okolje (vključno 
s podnebnimi spremembami) iz GD RTD ter promet iz GD TREN. Jasno je, da je operativne 
dodelitve Skupnega podjetja GCV treba obravnavati ločeno kot posamezne postavke v okviru 
proračunskih postavk sedmega okvirnega programa, ker predlog za ustanovitev skupnega 
podjetja GCV za razliko od predhodnih predlogov Komisije za ustanovitev skupnih podjetij ne 
vključuje namena ustanoviti ločene proračunske vrstice za „operativne“ odhodke tega 
skupnega podjetja. V tem predlogu je omenjena le posebna vrstica za upravne odhodke (08 01 
04 20). 

Predlog Komisije vsebuje naslednji profil odhodkov:

v milijonih EUR (na tri decimalna mesta natančno)
Oddelek 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Skupaj

Odhodki iz poslovanja
Odobritve
za prevzem 
obveznosti (OPO)

8.1 a 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Odobritve plačil b 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Upravni odhodki, vključeni v referenčni znesek
Tehnična in upravna 
pomoč (NS) Stroški 
osebja + 50 %

8.2.4 c 1.900 2.700 3.400 4.190 3.705 4.105 20.000

RREEFFEERREENNČČNNII ZZNNEESSEEKK SSKKUUPPAAJJ
Odobritve za prevzem 
obveznosti

a+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Odobritve plačil b+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Ocena

Predlogi sprememb pripravljavke mnenja temeljijo predvsem na dveh pomislekih:

1) Skupno podjetje se ustanovi za začetno obdobje, ki se konča 31. decembra 2017 (in se 
lahko celo podaljša do kasnejšega datuma), medtem ko večletni finančni okvir pokriva samo 
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obdobje do leta 2013. Zato je treba vse zahteve po sredstvih Skupnosti za Skupno podjetje 
GCV po letu 2013 na novo oceniti v okviru pogajanj za novi finančni okvir.

Čeprav predlog spada v razdelek 1a, katerega zgornje meje so vse nižje, se v sedanjem 
obdobju sklada z večletnim finančnim okvirom preprosto zato, ker bo potrebni prispevek EU 
vzet iz sedmega okvirnega programa in je bil kot tak že vključen v finančni program 
Komisije.

Pripravljavka mnenja bi kljub temu rada poudarila, da ni mogoče določiti finančnih 
obveznosti po sedanjem večletnem finančnem okviru (predlogi spremembe 1, 2, 6 in 10).

2) Po zgledu pogajanj o skupnem podjetju ITER v začetku leta 2007, ki so privedla do 
zaključkov, sprejetih na trialogu 7. marca 2007, je treba Skupno podjetje GCV obravnavati 
kot agencijo v smislu člena 185 finančne uredbe, zato mora v njeno financiranje privoliti 
proračunski organ (predlogi sprememb 3–5, 7–9 in 11–16).

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da mora biti referenčni znesek, 
naveden v zakonodajnem predlogu, 
usklajen z zgornjo mejo razdelka 1a 
sedanjega večletnega finančnega okvira 
2007–2013 in z določbami točke 47 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 
17. maja 2006; ugotavlja, da bo ocena 
kakršnega koli financiranja po letu 2013 
podana v okviru pogajanj o naslednjem 
finančnem okviru;

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)
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Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1b. poudarja, da mnenje Odbora za 
proračun ne vpliva na izid postopka iz 
točke 47 medinstitucionalnega sporazuma 
z dne 17. maja 2006, ki se uporablja za 
ustanovitev Skupnega podjetja za gorivne 
celice in vodik;

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Navedbi 1 a in 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ob upoštevanju Uredbe Sveta 
(ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. 
junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti (finančna uredba), zlasti 
njenega člena 185,
ob upoštevanju medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 17. maja 2006 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju², zlasti 
točke 47 tega sporazuma,

________________________________
1 UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 
št. 1525/2007 (UL L 343, 27.12.2007, str. 9).
2 UL C 139, 14.6.2006, str. 1. 

Obrazložitev

Po analogiji s sklepi trialoga z dne 7. marca 2007 o skupnem podjetju ITER je treba tudi 
skupno podjetje GCV obravnavati kot agencijo Skupnosti za namene uporabe točke 47 
medinstitucionalnega sporazuma. To mora biti razvidno iz pravne podlage, ki je navedena v 
uredbi.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Skupno podjetje GCV mora biti organ, 
ki ga ustanovi Skupnost, razrešnico za 
izvrševanje proračuna pa mora dati 
Evropski parlament na priporočilo Sveta. 
Vendar pa je treba upoštevati posebnosti, 
ki izhajajo iz narave JTI kot javno-
zasebnega partnerstva in zlasti iz 
prispevka zasebnega sektorja v proračun.

(15) Skupno podjetje GCV mora biti organ, 
ki ga ustanovi Skupnost, razrešnico za 
izvrševanje proračuna pa mora dati 
Evropski parlament ob upoštevanju 
priporočila Sveta. 

Obrazložitev

Po analogiji s sklepi trialoga z dne 7. marca 2007 o skupnem podjetju ITER bi moral biti 
Evropski parlament v celoti in brezpogojno odgovoren za razrešnico za izvajanje proračuna 
skupnega podjetja GCV.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Skupno podjetje GCV mora po 
predhodnem posvetovanju s Komisijo 
sprejeti posebne finančne določbe na 
podlagi načel Uredbe Sveta (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 
2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za 
splošni proračun Evropskih skupnosti. Pri 
teh določbah je treba upoštevati posebne 
operativne potrebe, ki izhajajo zlasti iz 
potrebe po združitvi financiranja Skupnosti 
in zasebnega financiranja. 

(16) Finančna pravila, ki se uporabljajo 
za Skupno podjetje GCV, ne smejo 
odstopati od Uredbe Komisije (ES, 
Euratom) št. 2343/2002 z dne 
23. decembra 2002 o okvirni finančni 
uredbi za organe iz člena 185 finančne 
uredbe1, razen če je to posebej potrebno za 
njegove operativne potrebe, zlasti za 
potrebo po združitvi financiranja Skupnosti 
in zasebnega financiranja. Za sprejetje 
vseh pravil, ki odstopajo od Uredbe 
Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002, je 
treba zahtevati predhodno privolitev 
Komisije. O takšnih odstopanjih je treba 
obvestiti proračunski organ.
1 UL L 357, 31.12.2002, str. 72; popravek v UL L 2 
7.1.2003, str. 39.
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Obrazložitev

Odstopanj od Uredbe(ES, Euratom) št. 2343/2002 bi moralo biti čim manj. Skupno podjetje 
mora dokazati, da brez teh odstopanj ne more jamčiti za svoje ustrezno delovanje v okvirih 
uredbe o njegovi ustanovitvi.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – dstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za izvajanje skupne tehnološke pobude 
(v nadaljevanju „JTI“) za „gorivne celice 
in vodik“ se ustanovi skupno podjetje (v 
nadaljevanju „Skupno podjetje GCV“) v 
smislu člena 171 Pogodbe ES za obdobje 
do 31. decembra 2017. To obdobje se 
lahko podaljša z revizijo te uredbe.

1. Za izvajanje skupne tehnološke pobude 
(v nadaljevanju „JTI“) za „gorivne celice 
in vodik“ se ustanovi skupno podjetje (v 
nadaljevanju „Skupno podjetje GCV“) v 
smislu člena 171 Pogodbe ES za obdobje 
do 31. decembra 2017. To obdobje se 
lahko podaljša z revizijo te uredbe. Skupno 
podjetje GCV je organ, ustanovljen v 
skladu s členom 185 finančne uredbe in 
točko 47 medinstitucionalnega sporazuma 
z dne 17. maja 2006.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe o navedbah sklicevanja.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančne določbe Skupnega podjetja
GCV temeljijo na načelih Uredbe št. 
1605/2002. Določbe lahko od Uredbe št. 
1605/2002 odstopajo, kjer je to potrebno 
zaradi posebnih operativnih potreb 
Skupnega podjetja GCV, s tem pa se mora 
predhodno strinjati Komisija.

1. Finančna pravila, ki se uporabljajo za 
Skupno podjetje GCV, ne smejo odstopati 
od Uredbe ES, Euratom) št. 2343/2002, 
razen če je to posebej potrebno za njegove 
operativne potrebe in če je Komisija za to 
izdala predhodno soglasje. O takšnih 
odstopanjih se obvesti proračunski organ.
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 16.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Razrešnico za izvrševanje proračuna 
Skupnega podjetja GCV da Evropski 
parlament na priporočilo Sveta, in sicer v 
skladu s postopkom, določenim v finančni 
uredbi Skupnega podjetja GCV.

4. Razrešnico za izvrševanje proračuna 
Skupnega podjetja GCV da Evropski 
parlament ob upoštevanju priporočila
Sveta.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 15.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupno podjetje GCV in Belgija skleneta 
sporazum o gostovanju v zvezi z 
namestitvijo pisarne, privilegiji in 
imunitetami ter drugo podporo, ki jo 
Belgija nudi Skupnemu podjetju GCV.

Skupno podjetje GCV in Belgija skleneta 
gostiteljski sporazum o pomoči države 
gostiteljice glede namestitve pisarn, 
privilegijev in imunitet ter druge podpore, 
ki jo bo zagotovila Belgija skupnemu 
podjetju.

Obrazložitev

Treba je jasno določiti, da mora država gostiteljica katere koli agencije ali podobnega 
organa Skupnosti zagotoviti finančno in vso drugo pomoč, ki je potrebna za lažjo ustanovitev 
in delovanje organa Skupnosti.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Priloga – člen I.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Skupno podjetje GCV se ustanovi z 
dnem objave te uredbe v Uradnem listu 
Evropske unije za začetno obdobje do 
31.12.2017.

3. Skupno podjetje GCV se ustanovi z 
dnem objave te uredbe v Uradnem listu 
Evropske unije za začetno obdobje do 
31.12.2017. Je organ, ustanovljen v 
skladu s členom 185 finančne uredbe in 
točko 47 medinstitucionalnega sporazuma 
z dne 17. maja 2006.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe o navedbah sklicevanja.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Priloga – člen I.5 – odstavek 15 – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– utemelji in odobri odstopanja od 
finančne uredbe Skupnega podjetja GCV 
v skladu s členom 8;

– po posvetovanju s Komisijo odobri 
finančna pravila Skupnega podjetja GCV 
v skladu s členom 8;

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 16.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Priloga – člen I.5 – odstavek 15 – alinea 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– utemelji vse zahteve za odstopanje od 
Uredbe (ES, Euratom) št. 1243/2002, vsa 
odstopanja odobri po predhodnem 
soglasju Komisije in proračunski organ 
obvesti o vseh odobrenih odstopanjih;
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 16.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga – člen I.11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančne določbe Skupnega podjetja
GCV temeljijo na načelih Uredbe št. 
1605/2002. Določbe lahko od Uredbe št. 
1605/2002 odstopajo, kjer je to potrebno 
zaradi posebnih operativnih potreb 
Skupnega podjetja GCV, s tem pa se mora 
predhodno strinjati Komisija.

1. Finančna pravila, ki se uporabljajo za 
Skupno podjetje GCV, ne smejo odstopati 
od Uredbe (ES, Euratom) št. 2343/2002, 
razen če je to potrebno za njegove posebne 
operativne potrebe. Za sprejetje katerih 
koli pravil, ki odstopajo od Uredbe 
Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002, se 
zahteva predhodno soglasje Komisije. O 
takšnih odstopanjih se obvesti 
proračunski organ.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 16.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Priloga – člen I.14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V dveh mesecih po koncu vsakega 
proračunskega leta se Komisiji in 
Računskemu sodišču Evropskih skupnosti 
(„Računsko sodišče“) predloži začasni 
zaključni račun Skupnega podjetja. 
Računsko sodišče do 15. junija po koncu 
vsakega poslovnega leta, poda svoje 
pripombe na začasne računovodske izkaze 
skupnega podjetja. Letni računovodski 
izkazi za poslovno leto se naslednje leto 
pošljejo računovodji Komisije v skladu z 
roki, ki jih določa okvirna finančna uredba, 
tako da jih lahko računovodja Komisije 
konsolidira v letne računovodske izkaze 

5. V dveh mesecih po koncu vsakega 
proračunskega leta se Komisiji in 
Računskemu sodišču Evropskih skupnosti 
(„Računsko sodišče“) predloži začasni 
zaključni račun Skupnega podjetja. 
Računsko sodišče do 15. junija po koncu 
vsakega poslovnega leta poda svoje 
pripombe na začasne računovodske izkaze 
skupnega podjetja. Letni računovodski 
izkazi za poslovno leto se naslednje leto 
pošljejo računovodji Komisije v skladu z 
roki, ki jih določa okvirna finančna uredba, 
tako da jih lahko računovodja Komisije 
konsolidira v letne računovodske izkaze 
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ES. Letni zaključni račun Skupnega 
podjetja mora biti pripravljen in revidiran v 
skladu z računovodskimi pravili ES, kot jih 
je sprejel računovodja Komisije.

ES. Letni računovodski izkazi in bilance 
stanja za predhodno leto se predložijo 
proračunskemu organu. Letni zaključni 
račun Skupnega podjetja mora biti 
pripravljen in revidiran v skladu z 
računovodskimi pravili ES, kot jih je 
sprejel računovodja Komisije.

Obrazložitev

Računovodske izkaze in bilance stanja je treba poslati v vednost obema vejama 
proračunskega organa.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga – člen I.14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Razrešnico za izvrševanje proračuna da 
Evropski parlament na priporočilo Sveta, 
in sicer v skladu s postopkom, določenim v 
finančni uredbi Skupnega podjetja GCV.

6. Razrešnico za izvrševanje proračuna 
Skupnega podjetja GCV da Evropski 
parlament ob upoštevanju priporočila
Sveta; in sicer v skladu s postopkom, ki ga 
določajo pravila o financiranju Skupnega 
podjetja GCV:

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 15.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga – člen I.16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadrovski viri se določijo v načrtu 
delovnih mest, ki se navede v letnem 
proračunu.

1. Kadrovski viri se določijo v načrtu 
delovnih mest, ki se navede v letnem 
proračunu in ki ga Komisija skupaj s 
predhodnim predlogom proračuna 
Evropske unije posreduje Evropskemu 
parlamentu in Svetu. 
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Obrazložitev

Kot pri že obstoječih skupnih podjetjih bi morala Komisija skupaj s predhodnim predlogom 
proračuna objaviti načrt delovnih mest skupnega podjetja GCV.



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

SL

POSTOPEK

Naslov Ustanovitev skupnega podjetja za gorivne celice in vodik

Referenčni dokumenti KOM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)

Pristojni odbor ITRE

Mnenje pripravil
       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
10.12.2007

Pripravljavec/-ka mnenja
       Datum imenovanja

Jutta Haug
20.9.2004

Datum sprejetja 28.2.2008

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

15
0
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Ingeborg 
Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, 
Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, 
Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter


	710901sl.doc

