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Ändringsförslag 28
Jean-Pierre Audy

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet godkänner
kommissionens förslag såsom ändrat av 
parlamentet.

1. Europaparlamentet ser positivt på
kommissionens förslag såsom ändrat av 
parlamentet.

Or. fr

Ändringsförslag 29
Jean-Pierre Audy

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 4

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på 
nytt om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på 
nytt om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag såsom 
ändrat av parlamentet.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av 
den … 2013 om inrättande av
Horisont 2020 – Ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020)11

syftar till att i högre grad främja forskning 

(4) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/201311

[ramprogrammet Horisont 2020] syftar till 
att i högre grad främja forskning och 
innovation genom att kombinera medel 
från ramprogrammet Horisont 2020 och 
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och innovation genom att kombinera medel 
från ramprogrammet Horisont 2020 och 
den privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare konkurrenskraftsmål och 
till att hantera samhälleliga utmaningar. 
Unionen kan medverka i dessa partnerskap 
genom att ge finansiella bidrag till 
gemensamma företag som bildas på 
grundval av artikel 187 i fördraget inom 
ramen för beslut nr 1982/2006/EG.

den privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare konkurrenskraftsmål, 
effektivare utnyttjande av privata 
investeringar och till att hantera 
samhälleliga utmaningar. Partnerskapen 
bör grunda sig på ett långsiktigt åtagande, 
ansvara för att deras mål uppnås och 
anpassas till unionens strategiska mål för 
forskning, utveckling och innovation. De 
bör styras och fungera öppet, 
insynsvänligt, effektivt och 
ändamålsenligt och bör ge alla 
intressenter som är aktiva inom de olika 
områdena av partnerskapet lika möjlighet 
att delta. Unionen kan medverka i dessa 
partnerskap genom att ge finansiella bidrag 
till gemensamma företag som bildas på 
grundval av artikel 187 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) inom ramen för 
beslut nr 1982/2006/EG.

__________________ __________________
11 EUT ... [H2020 FP]. 11 EUT ... [H2020 FP].

Or. en

Ändringsförslag 31
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av
den … 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 – Ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020)11

syftar till att i högre grad främja forskning 
och innovation genom att kombinera medel 
från ramprogrammet Horisont 2020 och 
den privata sektorn i offentlig-privata 

(4) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av 
den … 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020)11

syftar till att i högre grad främja forskning 
och innovation genom att kombinera medel 
från ramprogrammet Horisont 2020 och 
den privata sektorn i offentlig-privata 
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partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till
unionens bredare konkurrenskraftsmål och 
till att hantera samhälleliga utmaningar.
Unionen kan medverka i dessa partnerskap 
genom att ge finansiella bidrag till 
gemensamma företag som bildas på 
grundval av artikel 187 i fördraget inom 
ramen för beslut nr 1982/2006/EG.

partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare konkurrenskraftsmål, ge 
hävstångseffekter på privata investeringar
och till att hantera samhälleliga 
utmaningar. Dessa partnerskap bör 
grunda sig på ett långsiktigt åtagande som 
omfattar ett välavvägt bidrag från 
samtliga partner, ansvara för att deras 
mål uppnås och anpassas till unionens 
strategiska mål för forskning, utveckling 
och innovation. De bör styras och fungera 
med öppenhet, insyn, effektivitet och 
ändamålsenlighet och ge många olika 
intressenter som är aktiva inom olika 
områden möjlighet att delta. Unionen kan 
medverka i dessa partnerskap genom att ge 
finansiella bidrag till gemensamma företag 
som bildas på grundval av artikel 187 i 
fördraget inom ramen för beslut 
nr 1982/2006/EG.

__________________ __________________
11 EUT ... [H2020 FP]. 11 EUT ... [H2020 FP].

Or. en

(Se artikel 19 i Horisont 2020-förordningen.)

Motivering

Genom detta tillägg betonas de viktiga principer som man enats om under förhandlingarna 
om Horisont 2020 när det gäller de gemensamma teknikinitiativen och vad de bör medföra.

Ändringsförslag 32
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med rådets beslut 
nr …/2013/EU av den … 2013 om 
inrättande av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020

(5) I enlighet med
förordning (EU) nr .../2013 
[ramprogrammet Horisont 2020] och
rådets beslut nr …/2013/EU av 
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(2014−2020)12 bör ytterligare stöd, på de 
villkor som anges i beslut nr …/2013/EU, 
ges till sådana gemensamma företag som 
bildats inom ramen för beslut 
nr 1982/2006/EG.

den … 2013 om inrättande av det särskilda 
programmet för genomförande av 
Horisont 2020 (2014–2020)12 bör 
ytterligare stöd, på de villkor som anges i 
beslut nr …/2013/EU, ges till sådana 
gemensamma företag som bildats inom 
ramen för beslut nr 1982/2006/EG.

__________________ __________________
12 EUT ... [H2020 SP]. 12 EUT ... [H2020 SP].

Or. en

Motivering

Det bör inte bara ges en hänvisning till det särskilda programmet utan även till 
ramprogrammet, eftersom det är viktigt för att bevisa efterlevnaden av artikel 19 i
ramprogrammet och de principer som anges där.

Ändringsförslag 33
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med rådets beslut 
nr …/2013/EU av den … 2013 om 
inrättande av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020
(2014−2020)12 bör ytterligare stöd, på de 
villkor som anges i beslut nr …/2013/EU, 
ges till sådana gemensamma företag som 
bildats inom ramen för beslut 
nr 1982/2006/EG.

(5) I enlighet med rådets beslut 
nr …/2013/EU av den … 2013 om 
inrättande av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020
(2014−2020)12 kan ytterligare stöd, på de 
villkor som anges i beslut nr …/2013/EU, 
ges till sådana gemensamma företag som 
bildats inom ramen för beslut 
nr 1982/2006/EG.

__________________ __________________
12 EUT ... [H2020 SP]. 12 EUT ... [H2020 SP].

Or. en
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Ändringsförslag 34
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Deras bidrag bör också avse
ytterligare verksamheter som andra
medlemmarna än unionen, eller enheter 
inom sådana medlemmar, ska genomföra i 
enlighet med en plan för ytterligare 
verksamheter. För att man ska få en god 
överblick över hävstångseffekten bör 
dessa ytterligare verksamheter bidra till 
det bredare gemensamma teknikinitiativet 
för bränsleceller och vätgas.

(11) Deras bidrag som avser ytterligare 
verksamheter som andra medlemmar än 
unionen, eller enheter inom sådana 
medlemmar, ska genomföra i enlighet med 
en plan för ytterligare verksamheter bör 
kvantifieras. Dessa bidrag stöder de mer 
övergripande målen för det gemensamma 
teknikinitiativet för bränsleceller och 
vätgas men bör inte räknas som 
naturabidrag till företaget.

Or. en

Ändringsförslag 35
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Deras bidrag bör också avse 
ytterligare verksamheter som andra
medlemmarna än unionen, eller enheter 
inom sådana medlemmar, ska genomföra i 
enlighet med en plan för ytterligare 
verksamheter. För att man ska få en god 
överblick över hävstångseffekten bör dessa 
ytterligare verksamheter bidra till det 
bredare gemensamma teknikinitiativet för 
bränsleceller och vätgas.

(11) Deras bidrag bör också avse 
ytterligare verksamheter som andra
medlemmar än unionen, eller enheter inom 
sådana medlemmar, ska genomföra i 
enlighet med en plan för ytterligare 
verksamheter och bör presenteras i en 
årlig rapport. För att man ska få en god 
överblick över hävstångseffekten bör dessa 
ytterligare verksamheter bidra till det 
bredare gemensamma teknikinitiativet för 
bränsleceller och vätgas.

Or. en

(Se ändringsförslaget för artikel 4.4.)
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Ändringsförslag 36
Jan Březina

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Alla berättigade institutioner kan bli 
deltagare i eller samordnare för de 
utvalda projekten. I enlighet med 
bestämda politiska krav eller åtgärdens 
typ och mål enligt arbetsplanen kan det 
krävas att samordnaren är en enhet som 
ingår i en annan medlem än unionen, i 
enlighet med förordning (EU) nr .../2013 
[reglerna för deltagande i Horisont 2020].

Or. en

Ändringsförslag 37
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Unionens finansiella bidrag bör 
förvaltas i enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning och de relevanta 
reglerna om indirekt förvaltning i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och 
kommissionens delegerade 
förordning (EU) nr 1268/2012 av den 
29 oktober 2012 om 
tillämpningsföreskrifter för 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/201218 om 
finansiella regler för unionens allmänna 
budget.

(15) Unionens finansiella bidrag bör 
förvaltas i enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning och de relevanta 
reglerna om indirekt förvaltning i
artikel 60.1–4 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 och kommissionens 
delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 
av den 29 oktober 2012 om 
tillämpningsföreskrifter för 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/201218 om 
finansiella regler för unionens allmänna 
budget.

__________________ __________________
18 EUT L 362, 31.12.2012, s. 1. 18 EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Kommissionens internrevisor bör med 
hänsyn till det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas ha 
samma befogenheter som han eller hon har 
i förhållande till kommissionen.

(18) Kommissionens internrevisor bör med 
hänsyn till det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas ha 
samma befogenheter som han eller hon har 
i förhållande till kommissionen. Detsamma 
gäller för revisionsrätten och parlamentet.

Or. fr

Ändringsförslag 39
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I enlighet med artikel 287.1 i 
fördraget får det i stiftelseurkunderna för 
de organ eller byråer som upprättas av 
unionen uteslutas att revisionsrätten ska 
granska räkenskaperna över samtliga 
inkomster och utgifter. I enlighet med 
artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 ska räkenskaperna för organ 
som omfattas av artikel 209 i samma 
förordning granskas av ett oberoende 
revisionsorgan, som ska yttra sig över 
bland annat räkenskapernas 
tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet. 
För att undvika en dubbel granskning av 
räkenskaperna är det motiverat att 
räkenskaperna för det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas inte granskas av 

utgår
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revisionsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 40
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Utan att det påverkar den 
deltidsutvärdering som anges i artikel 11 
och i enlighet med artikel 26 i 
förordning (EU) nr .../2013 
[ramprogrammet Horisont 2020], bör 
gemensamma teknikinitiativ, som ett 
särskilt finansieringsinstrument för 
Horisont 2020, bli föremål för en 
ingående deltidsutvärdering som bör 
omfatta bland annat en analys av deras 
öppenhet, insyn och effektivitet.

Or. en

(Se artikel 26 i Horisont 2020-förordningen.)

Motivering

Denna hänvisning är nödvändig för att ta hänsyn till det slutliga resultatet av 
Horisont 2020-förhandlingarna. Den återspeglar en annan viktig aspekt som parlamentet 
lyckades införa i artikel 26 i Horisont 2020-förordningen.

Ändringsförslag 41
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I enlighet med artikel 287.1 i fördraget 
får det i stiftelseurkunderna för de organ 

(20) I enlighet med artikel 287.1 i fördraget 
får det i stiftelseurkunderna för de organ 
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eller byråer som upprättas av unionen 
uteslutas att revisionsrätten ska granska 
räkenskaperna över samtliga inkomster och 
utgifter. I enlighet med artikel 60.5 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska 
räkenskaperna för organ som omfattas av 
artikel 209 i samma förordning granskas av 
ett oberoende revisionsorgan, som ska yttra 
sig över bland annat räkenskapernas 
tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet.
För att undvika en dubbel granskning av 
räkenskaperna är det motiverat att 
räkenskaperna för det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas inte
granskas av revisionsrätten.

eller byråer som upprättas av unionen 
uteslutas att revisionsrätten ska granska 
räkenskaperna över samtliga inkomster och 
utgifter. I enlighet med artikel 60.5 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska 
räkenskaperna för organ som omfattas av 
artikel 209 i samma förordning granskas av 
ett oberoende revisionsorgan, som ska yttra 
sig över bland annat räkenskapernas 
tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet.
Trots detta yttrande, som inte är
detsamma som en revision, är det 
motiverat att räkenskaperna för det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas granskas av revisionsrätten.

Or. fr

Ändringsförslag 42
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas inrättades för en 
period fram till och med den 31 december 
2017. Det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas bör ge fortsatt stöd 
till forskningsprogrammet för bränsleceller 
och vätgas, genom att utvidga 
verksamheternas räckvidd inom ramen 
för en ändrad regeluppsättning. För att 
uppnå en optimal användning av de anslag 
som är tillgängliga för forskning bör 
övergången från det gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas till 
det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas anpassas till och 
synkroniseras med övergången från det 
sjunde ramprogrammet till ramprogrammet 
Horisont 2020. För rättssäkerhetens och 
tydlighetens skull bör därför rådets 

(21) Det gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas inrättades för en 
period fram till och med den 
31 december 2017. Det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas bör ge fortsatt stöd till 
forskningsprogrammet för bränsleceller 
och vätgas och genomföra de kvarstående 
verksamheterna som fastställts för 
forskningsprogrammet för bränsleceller 
och vätgas i enlighet med reglerna för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas. För att uppnå en optimal 
användning av de anslag som är 
tillgängliga för forskning bör övergången 
från det gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas till det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas anpassas till och synkroniseras 



PE524.727v01-00 12/70 AM\1011987SV.doc

SV

förordning (EG) nr 521/2008 upphöra att 
gälla och övergångsbestämmelser 
fastställas.

med övergången från det sjunde 
ramprogrammet till ramprogrammet 
Horisont 2020. För rättssäkerhetens och 
tydlighetens skull bör därför rådets 
förordning (EG) nr 521/2008 upphöra att 
gälla och övergångsbestämmelser 
fastställas.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att man genom det andra gemensamma företaget för bränsleceller och 
vätgas enbart genomför återstoden av den verksamhet som ursprungligen var planerad till 
2017 inom ramen för forskningsprogrammet för bränsleceller och vätgas – och inget annat. 
Den verksamhet som återstår bör följa de ”gamla” bestämmelserna i det gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas, medan den verksamhet som avser det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas bör följa de ”nya” bestämmelserna. Då 
detta redan är besvärligt nog, bör de två regelverken varken ändras eller störa varandra 
mellan 2014 och 2017.

Ändringsförslag 43
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Med hänsyn till det övergripande 
målet för Horisont 2020 att avsevärt 
förenkla och samordna finansieringen av 
forskning och innovation på unionsnivå, 
bör löptiden för alla offentlig-privata 
partnerskap som finansieras under 
Horisont 2020 anpassas till 
ramprogrammets löptid, i syfte att 
undvika att olika regelverk löper parallellt 
och därmed belastar deltagarna och 
unionens organ med ytterligare 
administrativa bördor i framtiden.

Or. en
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Ändringsförslag 44
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Med hänsyn till det övergripande 
målet för Horisont 2020 att avsevärt 
förenkla och samordna finansieringen av 
forskning och innovation på unionsnivå 
bör gemensamma företag undvika olika 
regelverk från Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 45
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) Med hänsyn till grundforskningens 
betydelse för att skapa banbrytande idéer 
som möjliggör framtida innovation bör 
ansökningsomgångar för 
samarbetsprojekt inom FoU utlysas för 
forskning inom bränsleceller och vätgas 
under Horisont 2020, utöver och parallellt 
med verksamheten i det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas, särskilt när det gäller 
forskning på teknisk mognadsgrad 1 till 4.

Or. en

Motivering

Enligt Horisont 2020-förordningen bör FoU-verksamhet som omfattas av gemensamma 
teknikinitiativ också ingå i ordinarie ansökningsomgångar i Horisont 2020-arbetsprogram. 
När det gäller det andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas bör 
forskningssamarbete genomföras parallellt med verksamheter inom det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas på lägre teknisk mognadsgrad, för att uppnå en 
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bredare integration av universitet och små och medelstora företag när det gäller forskning 
inom bränsleceller och vätgas som finansieras av EU, för att säkerställa rätt balans mellan 
lägre och högre tekniska mognadsgrader, för att skapa en konkurrenskraftig forskningsmiljö 
samt för att främja framtida innovation.

Ändringsförslag 46
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) I syfte att minska skillnaderna på 
områdena forskning och innovation inom 
unionen bör komplementaritet och nära 
synergier med strukturfonderna 
utvecklas. Där det är möjligt kommer 
interoperabiliteten mellan de två 
instrumenten att främjas. Kumulativ eller 
kombinerad finansiering kommer att 
uppmuntras. Syftet med åtgärderna är i 
detta sammanhang att till fullo utnyttja 
EU:s kompetens och därmed optimera 
forskningens och innovationens 
ekonomiska och sociala effekter, och 
åtgärderna kommer att vara åtskilda från 
andra politiska initiativ och åtgärder inom 
de sammanhållningspolitiska fonderna 
men komplettera dem.

Or. en

Ändringsförslag 47
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 21c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21c) Åtgärder som främjar deltagande 
från små och medelstora företag, 
universitet och forskningscentrum bör 
genomföras. I detta sammanhang bör 
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hinder för nya partners deltagande i 
programmet identifieras och avhjälpas.

Or. en

Ändringsförslag 48
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 21c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21c) Med hänsyn till de avsedda 
synergieffekterna mellan Horisont 2020 
och strukturfonderna samt relevanta 
nationella och regionala 
FoU-stödprogram, bör regionerna inom 
unionen uppmanas att aktivt bidra till 
verksamheter inom det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas, t.ex. genom att stödja 
ekonomiskt relevant 
forskningsinfrastruktur, utarbeta förslag, 
utnyttja relevanta aktörers 
forskningsresultat eller 
nätverksverksamhet, i syfte att öka de 
regionala effekterna av verksamheter 
inom det andra gemensamma företaget 
för bränsleceller och vätgas och deras 
potential att skapa jobb och tillväxt på 
regional nivå.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet uppmanade framgångsrikt till att införa en ny artikel i 
Horisont 2020-ramförordningen, i vilken det uttryckligen yrkas på bättre synergieffekter 
mellan Horisont 2020 och strukturfonderna. I detta sammanhang bör gemensamma 
teknikinitiativ inte utgöra några undantag. Regionerna bör uppmanas att bidra till deras 
verksamheter, särskilt med hänsyn till deras enorma potential för att stärka regionala kluster.
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Ändringsförslag 49
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För genomförande av det gemensamma 
teknikinitiativet för bränsleceller och 
vätgas bildas härmed ett gemensamt 
företag enligt artikel 187 i fördraget (nedan 
kallat det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas) för perioden 
1 januari 2014–31 december 2024.

1. För genomförande av det gemensamma 
teknikinitiativet för bränsleceller och 
vätgas bildas härmed ett gemensamt 
företag enligt artikel 187 i fördraget (nedan 
kallat det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas) för perioden 
1 januari 2014–31 december 2024 som 
kommer att tilldelas bidrag fram till den 
31 december 2014.

Or. en

Ändringsförslag 50
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För genomförande av det gemensamma 
teknikinitiativet för bränsleceller och 
vätgas bildas härmed ett gemensamt 
företag enligt artikel 187 i fördraget (nedan 
kallat det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas) för perioden 
1 januari 2014–31 december 2024.

1. För genomförande av det gemensamma 
teknikinitiativet för bränsleceller och 
vätgas bildas härmed ett gemensamt 
företag enligt artikel 187 i fördraget (nedan 
kallat det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas) för perioden 
1 januari 2014–31 december 2020.

Or. en

Motivering

När ansökningsomgångar för två generationer gemensamma teknikinitiativ utlyses parallellt 
(med olika deltagare, olika regler, olika budgetar) orsakas administrativa kostnader, 
komplexiteten i EU:s finansiering av forskning ökar och de faktiska finansieringsbelopp som 
betalas årligen döljs. Löptiden för gemensamma teknikinitiativ bör därför anpassas till 
löptiden för Horisont 2020 och framtida ramprogram. En förkortning av löptiden för det 
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andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas gör det också möjligt för det 
gemensamma företaget att hantera en minskad budget utan att tvingas ändra planerade 
verksamheter.

Ändringsförslag 51
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För genomförande av det gemensamma 
teknikinitiativet för bränsleceller och 
vätgas bildas härmed ett gemensamt 
företag enligt artikel 187 i fördraget (nedan 
kallat det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas) för perioden 
1 januari 2014–31 december 2024.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. ro

Ändringsförslag 52
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att bidra till målen i det gemensamma 
teknikinitiativet för bränsleceller och 
vätgas, genom utveckling av en stark, 
hållbar och globalt konkurrenskraftig 
sektor för bränsleceller och vätgas i 
unionen.

(b) Att bidra till målen i det gemensamma 
teknikinitiativet för bränsleceller och 
vätgas, genom utveckling av en stark, 
hållbar och globalt konkurrenskraftig 
sektor för bränsleceller och vätgas, dess 
spridning och kapacitetsuppbyggnad i
unionens alla medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 53
Claude Turmes
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– minska produktionskostnaderna för 
bränslecellssystem som ska användas i 
transporttillämpningar, och samtidigt öka 
deras livslängd så att de kan konkurrera 
med konventionell teknik,

– minska produktionskostnaderna för 
bränslecellssystem som ska användas i
tunga transporttillämpningar, såsom 
bussar och skepp, och samtidigt öka deras 
livslängd så att de kan konkurrera med 
konventionell teknik,

Or. en

Ändringsförslag 54
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– öka produktionen av vätgas från 
förnybara energikällor med 70 % fram till 
2020,

Or. en

Ändringsförslag 55
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– snabbt fasa ut all produktion av vätgas 
från fossila bränslen och kärnbränsle,

Or. en
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Ändringsförslag 56
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– visa i stor skala att vätgas kan användas 
för att underlätta integreringen av 
förnybara energikällor i energisystemen, 
t.ex. genom att användas som en 
konkurrenskraftig energibärare för el som 
produceras från förnybara energikällor.

– visa i stor skala, och på villkoret att
konkurrensen på marknaden inte 
snedvrids genom bidrag från det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas, att vätgas kan användas för att 
underlätta integreringen av förnybara 
energikällor i energisystemen, t.ex. genom 
att användas som en konkurrenskraftig 
energibärare för el som produceras från 
förnybara energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 57
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Projekt som genomförs inom ramen 
för det gemensamma teknikinitiativet för 
bränsleceller och vätgas efter offentliga 
ansökningsomgångar kan omfatta alla 
berättigade institutioner i rollen som 
deltagare eller samordnare.

Or. en

Motivering

Deltagande (också som samordnare) bör inte begränsas till medlemmar.
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Ändringsförslag 58
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Verksamheternas räckvidd

1. För att uppfylla de mål som anges i 
artikel 2 får det andra 
forskningsprogrammet för bränsleceller 
och vätgas finansiera forsknings- och 
utvecklingsverksamhet som innefattar 
tekniska mognadsgrader från 2 till 6.
2. Skulle det andra forskningsprogrammet 
för bränsleceller och vätgas 
tillhandahålla innovationsverksamhet 
som innefattar tekniska mognadsgrader 
från 7 till 8, ska finansieringssatserna för 
indirekta åtgärder minskas i enlighet med 
[artikel 22] i reglerna för deltagande.

Or. en

Motivering

Artikeln syftar till att förtydliga verksamhetsområdenas räckvidd när det gäller det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, särskilt när det gäller de tekniska 
mognadsgrader som omfattas av dess forskningsprogram. I reglerna för deltagande 
uppmanas också till större beaktande av konceptet teknisk mognadsgrad för att fastställa 
finansieringsnivåerna, vilket tas upp i denna artikel när det gäller de finansieringssatser som 
används i indirekta åtgärder.

Ändringsförslag 59
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, 
till det andra gemensamma företaget för 

Unionens bidrag, inklusive bidragen från 
de länder som är medlemmar i 
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bränsleceller och vätgas, för täckande av 
administrativa kostnader och 
driftskostnader, ska uppgå till högst 
700 miljoner EUR, i form av

Europeiska frihandelssammanslutningen 
(Efta), till det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas, för 
täckande av administrativa kostnader och 
driftskostnader, ska uppgå till högst 
700 miljoner EUR, i form av

Or. fr

Ändringsförslag 60
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, till 
det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas, för täckande av 
administrativa kostnader och 
driftskostnader, ska uppgå till högst
700 miljoner EUR, i form av

Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, till 
det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas, för täckande av 
administrativa kostnader och 
driftskostnader, ska uppgå till högst
612,5 miljoner EUR, i form av

Or. en

Motivering

En minskning av budgeten för det andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 
med 12,5 procent föreslås, till följd av den totala minskningen av budgeten för Horisont 2020 
i den fleråriga budgetramen, för att inte äventyra den känsliga jämvikten mellan finansiering 
för forskningssamverkan om bränsleceller och vätgas å ena sidan och finansiering för det 
gemensamma teknikinitiativet å andra sidan. Samma minskning bör gälla för andra 
gemensamma teknikinitiativ. Samtidigt föreslås att löptiden för det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas förkortas med fyra år, vilket innebär att en ny budget 
upprättas under nästa fleråriga budgetram efter 2020.

Ändringsförslag 61
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, till 
det andra gemensamma företaget för
bränsleceller och vätgas, för täckande av 
administrativa kostnader och 
driftskostnader, ska uppgå till högst
700 miljoner EUR, i form av

Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, till 
det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas, för täckande av 
administrativa kostnader och 
driftskostnader, ska uppgå till högst
612,5 miljoner EUR, i form av

Or. en

Motivering

Minskningen står i proportion till den övergripande minskningen av budgeten för 
Horisont 2020 och är nödvändig för att behålla balansen mellan finansieringen av de 
gemensamma företagen och andra program och prioriteter inom Horisont 2020. En 
proportionerlig minskning av budgeten bör göras för samtliga gemensamma företag och 
offentlig-privata partnerskap.

Ändringsförslag 62
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) upp till 600 miljoner EUR i form av det 
bidrag som anslås i enlighet med 
artikel 4.1,

(a) upp till 525 miljoner EUR i form av det 
bidrag som anslås i enlighet med 
artikel 4.1,

Or. en

Motivering

Minskningen står i proportion till den övergripande minskningen av budgeten för 
Horisont 2020 och är nödvändig för att behålla balansen mellan finansieringen av de 
gemensamma företagen och andra program och prioriteter inom Horisont 2020. En 
proportionerlig minskning av budgeten bör göras för samtliga gemensamma företag och 
offentlig-privata partnerskap.

Ändringsförslag 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) upp till 600 miljoner EUR i form av det 
bidrag som anslås i enlighet med 
artikel 4.1,

(a) upp till 525 miljoner EUR i form av det 
bidrag som anslås i enlighet med 
artikel 4.1,

Or. en

Motivering

En minskning av budgeten för det andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 
med 12,5 procent föreslås, till följd av den totala minskningen av budgeten för Horisont 2020 
i den fleråriga budgetramen, för att inte äventyra den känsliga jämvikten mellan finansiering 
för forskningssamverkan om bränsleceller och vätgas å ena sidan och finansiering för det 
gemensamma teknikinitiativet å andra sidan. Samma minskning bör gälla för andra 
gemensamma teknikinitiativ. Samtidigt föreslås att löptiden för det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas förkortas med fyra år, vilket innebär att en ny budget 
upprättas under nästa fleråriga budgetram efter 2020.

Ändringsförslag 64
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) upp till 100 miljoner EUR, 
motsvarande eventuella ytterligare bidrag 
som anslås utöver det minimibelopp som 
anges i artikel 4.1.

(b) upp till 87,5 miljoner EUR, 
motsvarande eventuella ytterligare bidrag 
som anslås utöver det minimibelopp som 
anges i artikel 4.1.

Or. en

Motivering

En minskning av budgeten för det andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 
med 12,5 procent föreslås, till följd av den totala minskningen av budgeten för Horisont 2020 
i den fleråriga budgetramen, för att inte äventyra den känsliga jämvikten mellan finansiering 
för forskningssamverkan om bränsleceller och vätgas å ena sidan och finansiering för det 
gemensamma teknikinitiativet å andra sidan. Samma minskning bör gälla för andra 
gemensamma teknikinitiativ. Samtidigt föreslås att löptiden för det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas förkortas med fyra år, vilket innebär att en ny budget 
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upprättas under nästa fleråriga budgetram efter 2020.

Ändringsförslag 65
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) upp till 100 miljoner EUR, 
motsvarande eventuella ytterligare bidrag 
som anslås utöver det minimibelopp som 
anges i artikel 4.1.

(b) upp till 87,5 miljoner EUR, 
motsvarande eventuella ytterligare bidrag 
som anslås utöver det minimibelopp som 
anges i artikel 4.1.

Or. en

Motivering

Minskningen står i proportion till den övergripande minskningen av budgeten för 
Horisont 2020 och är nödvändig för att behålla balansen mellan finansieringen av de 
gemensamma företagen och andra program och prioriteter inom Horisont 2020. En 
proportionerlig minskning av budgeten bör göras för samtliga gemensamma företag och 
offentlig-privata partnerskap.

Ändringsförslag 66
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bidraget ska betalas från de anslag i 
unionens allmänna budget som tilldelats 
det särskilda programmet för 
genomförande av ramprogrammet 
Horisont 2020 i enlighet med relevanta 
bestämmelser i artikel 58.1 c iv och 
artiklarna 60 och 61 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 avseende sådana 
organ som avses i artikel 209 i den 
förordningen.

Bidraget ska betalas från de anslag i 
unionens allmänna budget som tilldelats 
det särskilda programmet för 
genomförande av ramprogrammet 
Horisont 2020 i enlighet med relevanta 
bestämmelser i artikel 58.1 c iv och 
artiklarna 60.1–4 och 61 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 avseende sådana 
organ som avses i artikel 209 i den 
förordningen.
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Or. en

Ändringsförslag 67
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegeringsöverenskommelse som 
avses i punkt 2 ska ta upp de aspekter som 
anges i artiklarna 58.3, 60 och 61 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och 
artikel 40 i kommissionens delegerade 
förordning (EU) nr 1268/2012, samt bland 
annat följande aspekter:

3. Den delegeringsöverenskommelse som 
avses i punkt 2 ska ta upp de aspekter som 
anges i artiklarna 58.3, 60.1–4 och 61 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och 
artikel 40 i kommissionens delegerade 
förordning (EU) nr 1268/2012, samt bland 
annat följande aspekter:

Or. en

Ändringsförslag 68
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förfarandena för tillhandahållande av 
de data som krävs för att kommissionen 
ska kunna fullgöra sina skyldigheter i fråga 
om spridning av resultat och rapportering.

(d) Förfarandena för tillhandahållande av 
de data som krävs för att kommissionen 
ska kunna fullgöra sina skyldigheter i fråga 
om spridning av resultat och rapportering, 
inbegripet fullständig information om alla 
förslag och bidragsöverenskommelser och 
de partner som ingår i dessa, vilken ska 
publiceras på den allmänna 
Horisont 2020-databasen (E-corda) i god 
tid.

Or. en
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Ändringsförslag 69
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidrag till det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas, i 
enlighet med regel 13.2 och 13.3 b i 
stadgarna enligt bilagan.

(a) Bidrag till det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas för 
administrativa kostnader och deltagande i 
indirekta åtgärder, i enlighet med 
regel 13.2 och 13.3 b i stadgarna enligt 
bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 70
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Naturabidrag på minst 300 miljoner 
EUR under den period som anges i 
artikel 1 från andra medlemmar än 
unionen eller de enheter som ingår i 
dessa, bestående av deras kostnader för 
att genomföra ytterligare verksamheter 
som inte ingår i det andra gemensamma 
företagets arbetsplan och som bidrar till 
att målen för det gemensamma 
teknikinitiativet för bränsleceller och 
vätgas uppnås. Andra 
EU-finansieringsprogram får bidra till att 
täcka dessa kostnader i enlighet med 
tillämpliga regler och förfaranden. I 
sådana fall ska unionens finansiering inte 
ersätta naturabidragen från övriga 
medlemmar eller de enheter som ingår i 
dessa.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 71
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De kostnader som avses i b ska inte vara 
berättigande till finansiellt stöd från det 
andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas. Motsvarande 
verksamheter ska anges i en årlig plan för 
ytterligare verksamheter, där det 
uppskattade värdet av dessa bidrag ska 
anges.

Ytterligare bidrag under den period som 
anges i artikel 1 i denna förordning från 
andra medlemmar än unionen eller de
enheter som ingår i dessa, bestående av 
deras kostnader för att genomföra 
ytterligare verksamheter som inte ingår i 
det andra gemensamma företagets 
arbetsplan och som bidrar till att målen 
för det gemensamma teknikinitiativet för 
bränsleceller och vätgas uppnås ska 
kvantifieras. Andra program som 
tillhandahåller unionsfinansiering kan 
stödja sådana kostnader i enlighet med 
tillämpliga regler och förfaranden. De 
kostnader som avses i b ska inte vara 
berättigande till finansiellt stöd från det 
andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas och ska inte 
räknas in i naturabidragen till det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas. Motsvarande verksamheter ska 
anges i en årlig plan för ytterligare 
verksamheter, där det uppskattade värdet 
av dessa bidrag ska anges.

Or. en

Ändringsförslag 72
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid värdering av de bidrag som avses i 
punkt 2 b och regel 13.3 b i stadgarna i 
bilagan ska kostnaderna fastställas enligt 
sedvanliga kostnadsredovisningsmetoder 
för de berörda enheterna, tillämpliga 
redovisningsstandarder i det land där varje 
enhet är etablerad och tillämpliga 
internationella 
redovisningsstandarder/IFRS-standarder.
Kostnaderna ska styrkas av en oberoende 
extern revisor som utnämnts av den 
berörda enheten. Värderingen av bidragen 
ska kontrolleras av det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas. Om 
osäkerheter kvarstår får det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas göra en revision av värderingen.

4. Vid värdering av de bidrag som avses i 
punkt 2 b och regel 13.3 b i stadgarna i 
bilagan ska kostnaderna fastställas enligt 
sedvanliga kostnadsredovisningsmetoder 
för de berörda enheterna, tillämpliga 
redovisningsstandarder i det land där varje 
enhet är etablerad och tillämpliga 
internationella 
redovisningsstandarder/IFRS-standarder.
Kostnaderna för de bidrag som avses i 
regel 13.3 b i stadgarna i bilagan ska 
styrkas av en oberoende extern revisor som 
utnämnts av den berörda enheten. 
Värderingen av bidragen ska kontrolleras 
av det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas. Om osäkerheter 
kvarstår får det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas göra 
en revision av värderingen. Den berörda 
enheten ska lägga fram en årlig rapport 
om sina ytterligare verksamheter till 
allmänheten.

Or. en

Motivering

Ytterligare verksamheter som genomförs av privata deltagare är ett välkommet tillskott till det 
gemensamma teknikinitiativets hävstångseffekt, men dessa bör inte vara föremål för revision. 
Ytterligare verksamheter bör planeras och genomföras i enlighet med planeringen och tydligt 
klassificeras som naturabidrag, och en rapport om dessa bör läggas fram varje år. Dessa 
verksamheter är emellertid inte samfinansierade av EU och bör därför undantas från annan 
kontroll än den som utförs inom ramen för det gemensamma företaget.

Ändringsförslag 73
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid värdering av de bidrag som avses i 4. Vid värdering av de bidrag som avses i 
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punkt 2 b och regel 13.3 b i stadgarna i 
bilagan ska kostnaderna fastställas enligt 
sedvanliga kostnadsredovisningsmetoder 
för de berörda enheterna, tillämpliga 
redovisningsstandarder i det land där varje 
enhet är etablerad och tillämpliga 
internationella 
redovisningsstandarder/IFRS-standarder. 
Kostnaderna ska styrkas av en oberoende 
extern revisor som utnämnts av den 
berörda enheten. Värderingen av bidragen 
ska kontrolleras av det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas. Om 
osäkerheter kvarstår får det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas göra en revision av 
värderingen.

punkt 2 b och regel 13.3 b i stadgarna i 
bilagan ska kostnaderna fastställas enligt 
sedvanliga kostnadsredovisningsmetoder 
för de berörda enheterna, tillämpliga 
redovisningsstandarder i det land där varje 
enhet är etablerad och tillämpliga 
internationella 
redovisningsstandarder/IFRS-standarder. 
Kostnaderna ska styrkas av en oberoende 
extern revisor som utnämnts av den 
berörda enheten. Värderingen av bidragen 
ska kontrolleras av det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas. Om 
osäkerheter kvarstår får en revisor utsedd 
av kommissionen göra en kontroll av 
värderingen.

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att säkra fullständigt oberoende och öppenhet när det gäller initiativ.

Ändringsförslag 74
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska anta särskilda 
finansiella regler i enlighet med artikel 209 
i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
och förordning (EU) nr … [Delegated 
Regulation on the model Financial 
Regulation for PPPs].

Utan hinder av artikel 12 i denna 
förordning ska det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas anta 
särskilda finansiella regler i enlighet med 
artikel 209 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 och förordning (EU) nr … 
[Delegated Regulation on the model 
Financial Regulation for PPPs].

Or. en
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Ändringsförslag 75
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i 
tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat 
på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och 
artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga 
anställda om delegering av relevanta 
tillsättningsmyndighetsbefogenheter till 
den verkställande direktören och om 
fastställande av på vilka villkor denna 
delegering av befogenheter kan dras in. 
Den verkställande direktören får 
vidaredelegera dessa befogenheter.

Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i 
tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat 
på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och 
artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga 
anställda om delegering av relevanta 
tillsättningsmyndighetsbefogenheter till 
den verkställande direktören och om 
fastställande av på vilka villkor denna 
delegering av befogenheter kan dras in. 
Den verkställande direktören får 
vidaredelegera dessa befogenheter. Den 
verkställande direktören ska vid nästa 
styrelsemöte redogöra för dessa 
delegeringar eller vidaredelegeringar.

Or. fr

Ändringsförslag 76
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om exceptionella omständigheter kräver 
det får styrelsen genom ett beslut tillfälligt 
dra in delegeringen av 
tillsättningsmyndighetsbefogenheterna till 
den verkställande direktören samt de 
befogenheter som denne vidaredelegerat, 
och utöva dem på egen hand eller delegera 
dem till en av sina medlemmar eller till en 
anställd i det gemensamma företaget utom 
den verkställande direktören.

Styrelsen får genom ett motiverat beslut 
tillfälligt dra in delegeringen av 
tillsättningsmyndighetsbefogenheterna till 
den verkställande direktören samt de 
befogenheter som denne vidaredelegerat, 
och utöva dem på egen hand eller delegera 
dem till en av sina medlemmar eller till en 
anställd i det gemensamma företaget utom 
den verkställande direktören.

Or. fr
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Ändringsförslag 77
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas och dess personal
ska omfattas av protokollet om 
Europeiska unionens immunitet och 
privilegier.

Den verkställande direktören och 
styrelseledamöterna i det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas ska omfattas av protokollet om 
Europeiska unionens immunitet och 
privilegier.

Or. fr

Ändringsförslag 78
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar 
ska det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ersätta skada som 
orsakats av dess personal under 
tjänsteutövningen i enlighet med de 
allmänna principer som är gemensamma 
för medlemsstaternas rättsordningar.

2. Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar 
ska det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ersätta skada som 
orsakats av dess anställda eller dess 
styrelseledamöter under tjänsteutövningen 
i enlighet med de allmänna principer som 
är gemensamma för medlemsstaternas 
rättsordningar.

Or. fr

Ändringsförslag 79
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Vid tvister om ersättning för skada 
som vållats av anställda i det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas under deras tjänsteutövning.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 80
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lagstiftningen i den stat där det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas har sitt säte ska tillämpas i alla 
frågor som inte omfattas av denna 
förordning eller av några andra 
unionsrättsakter.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 81
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2017 göra en 
deltidsutvärdering av det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas där man särskilt ska bedöma 
deltagandenivån i och bidragen till 
indirekta åtgärder för såväl de enheter som 
ingår i andra medlemmar än unionen som 

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2017 göra en 
deltidsutvärdering av det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas där man särskilt ska bedöma 
deltagandenivån i och bidragen till 
indirekta åtgärder för såväl de enheter som 
ingår i andra medlemmar än unionen som 
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för övriga juridiska personer. 
Kommissionen ska senast den 30 juni 2018 
meddela slutsatserna av utvärderingen samt 
sina kommentarer till Europaparlamentet 
och rådet.

för övriga juridiska personer. Denna ska 
omfatta en detaljerad uppdelning av 
beloppen som utbetalats till olika projekt 
och vad som har uppnåtts med hjälp av 
dessa belopp. Kommissionen ska senast 
den 30 juni 2018 meddela slutsatserna av 
utvärderingen samt sina kommentarer till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 82
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2017 göra en 
deltidsutvärdering av det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas där man särskilt ska bedöma 
deltagandenivån i och bidragen till 
indirekta åtgärder för såväl de enheter som 
ingår i andra medlemmar än unionen som 
för övriga juridiska personer. 
Kommissionen ska senast den 30 juni 2018 
meddela slutsatserna av utvärderingen samt 
sina kommentarer till Europaparlamentet 
och rådet.

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2017 göra en 
deltidsutvärdering av det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas där man särskilt ska bedöma 
deltagandenivån i och bidragen till 
indirekta åtgärder för såväl de enheter som 
ingår i andra medlemmar än unionen som 
för övriga juridiska personer. 
Kommissionen ska senast den 30 juni 2018 
meddela slutsatserna av utvärderingen samt 
sina kommentarer till Europaparlamentet 
och rådet. Deltidsutvärderingen av det 
andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska utgöra en del 
av och läggas fram med 
deltidsutvärderingen av Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar ändringarna i artikel 26 i Horisont 2020-förordningen, i vilken 
det tydligt anges att gemensamma teknikinitiativ är en del av och föremål för 
deltidsutvärderingen av Horisont 2020.
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Ändringsförslag 83
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2017 göra en 
deltidsutvärdering av det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas där man särskilt ska bedöma 
deltagandenivån i och bidragen till 
indirekta åtgärder för såväl de enheter som 
ingår i andra medlemmar än unionen som 
för övriga juridiska personer. 
Kommissionen ska senast den 30 juni 2018
meddela slutsatserna av utvärderingen samt 
sina kommentarer till Europaparlamentet 
och rådet.

1. Kommissionen ska senast den 
30 juni 2017 göra en deltidsutvärdering av 
det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas där man särskilt 
ska bedöma deltagandenivån i och 
bidragen till indirekta åtgärder för såväl de 
enheter som ingår i andra medlemmar än 
unionen som för övriga juridiska personer. 
Kommissionen ska senast den 
31 december 2017 meddela slutsatserna av 
utvärderingen samt sina kommentarer till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. ro

Ändringsförslag 84
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2017 göra en 
deltidsutvärdering av det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas där man särskilt ska bedöma
deltagandenivån i och bidragen till 
indirekta åtgärder för såväl de enheter 
som ingår i andra medlemmar än 
unionen som för övriga juridiska 
personer. Kommissionen ska senast den 
30 juni 2018 meddela slutsatserna av 
utvärderingen samt sina kommentarer till 
Europaparlamentet och rådet.

1. Kommissionen ska senast den 
31 december 2017 verka för en extern
deltidsutvärdering av det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas där man särskilt ska bedöma
följande:
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Or. en

Ändringsförslag 85
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagarnas, förutom unionens, ingående 
eller anslutna enheters och andra 
juridiska enheters deltagandenivå i och 
bidrag till de indirekta åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 86
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bidragen från det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas till 
målen i artikel 2.1 b, utvärderade genom 
bland annat följande resultatindikatorer: 
Sakkunnigbedömda publikationer och 
deras genomslagskraft, antalet patent som 
ansökts om och registrerats, teknisk 
utveckling värderad efter skalan för 
teknisk mognadsgrad, antal företag som 
startats, kassaflöden som genererats av 
nya produkter eller tillämpningar, antalet 
skapade arbetstillfällen, fastställande av 
konkurrenskraftiga riktmärken för 
sektorer utanför EU. 

Or. en
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Ändringsförslag 87
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De kvantifierade bidragen från det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas till de särskilda tekniska målen 
i artikel 2.2 och en utvärdering av det 
ekonomiska värdet av sådan teknisk 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 88
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
30 juni 2018 meddela slutsatserna av 
utvärderingen samt sina kommentarer till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 89
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Budgeten för det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas kan 
ses över i samband med 
deltidsutvärderingen.
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Or. en

(Se skäl 20a.)

Motivering

Beroende på resultaten av deltidsutvärderingen, och med full hänsyn till alla övriga relevanta 
faktorer, bör en möjlighet till översyn av budgeten för det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas inkluderas i den grundläggande rättsakten för företaget. I allmänhet 
bör sådana hänvisningar till eventuell budgetöversyn i samband med deltidsöversynen också 
ingå i respektive grundläggande rättsakter för andra gemensamma företag.

Ändringsförslag 90
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska göra en 
slututvärdering av det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas inom 
sex månader efter att företaget avvecklats, 
dock senast inom två år efter det att det 
avvecklingsförfarande som avses i regel 21 
i stadgarna enligt bilagan har inletts. 
Resultatet av slututvärderingen ska läggas 
fram för Europaparlamentet och rådet.

3. Kommissionen ska verka för en extern
slututvärdering av det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas, som 
minst ska omfatta de faktorer som 
utvärderats i deltidsutvärderingen, inom 
sex månader efter att företaget avvecklats, 
dock senast inom två år efter det att det 
avvecklingsförfarande som avses i regel 21 
i stadgarna enligt bilagan har inletts. 
Resultatet av slututvärderingen ska läggas 
fram för Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 91
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansvarsfrihet för budgetens
genomförande i fråga om unionens bidrag 
till det andra gemensamma företaget för 

1. Ansvarsfrihet för genomförande av 
budgeten för det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas
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bränsleceller och vätgas ska ingå i den 
ansvarsfrihet som Europaparlamentet, på 
rådets rekommendation, beviljar 
kommissionen i enlighet med förfarandet i
artikel 319 i fördraget.

beviljas av Europaparlamentet på rådets 
rekommendation, i enlighet med ett 
förfarande som är jämförligt med det i
artikel 319 i EUF-fördraget och i 
artiklarna 164–166 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 och på grundval av 
revisionsrättens revisionsberättelse.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att de gemensamma företagen granskas av revisionsrätten och är föremål för 
samma förfarande för beviljande av ansvarsfrihet som kommissionen samt att parlamentet 
utövar budgetär och politisk översyn.

Ändringsförslag 92
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansvarsfrihet för budgetens 
genomförande i fråga om unionens bidrag 
till det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska ingå i den 
ansvarsfrihet som Europaparlamentet, på 
rådets rekommendation, beviljar 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 319 i fördraget.

1. Ansvarsfrihet för budgetens 
genomförande i fråga om unionens bidrag 
till det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska beviljas av
Europaparlamentet, på rådets 
rekommendation, före den 15 maj år n+2 i 
enlighet med ett förfarande som är 
jämförligt med det som avses i artikel 319 
i EUF-fördraget och artiklarna 164 och
165 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 och som föreskrivs i de 
finansiella reglerna för det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas.

Or. en

Ändringsförslag 93
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om Europaparlamentet vägrar att 
bevilja ansvarsfrihet ska den 
verkställande direktören lämna in sin 
avskedsansökan till styrelsen som ska 
fatta ett slutgiltigt beslut grundat på en 
analys av omständigheterna.

Or. fr

Motivering

För att ansvarsfrihetsförfarandet ska vara trovärdigt är det viktigt att en vägran att bevilja 
ansvarsfrihet får konsekvenser genom att styrelsen beslutar om den verkställande direktörens 
öde. Detta förfarande är inte ett entledigande utan ett krav på att den verkställande 
direktören lämnar in sin avskedsansökan till styrelsen, som i sin tur beslutar om hur man ska 
fortskrida.

Ändringsförslag 94
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Det gemensamma företagets personal, 
den verkställande direktören och 
styrelseledamöterna ska utan dröjsmål 
underrätta Olaf om bedrägerier som har 
kommit till deras kännedom vid utövandet 
av deras ämbete eller mandat, och utan 
att deras ansvar ifrågasätts på grund av 
avslöjandet. Om de inte efterlever detta 
krav kommer de att anses personligen 
ansvariga för följderna av det bedrägeri 
som de varit medvetna om och underlåtit 
att rapportera till Olaf.

Or. fr
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Motivering

Kampen mot bedrägeri bör vara en prioriterad fråga för EU. Detta krav på rapportering, 
som redan finns i minst en medlemsstat, är ett mycket användbart instrument för detta.

Ändringsförslag 95
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förordning (EU) nr … [Rules for the 
participation and dissemination in 
Horizon 2020] ska tillämpas på åtgärder 
som finansieras av det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas. Det 
andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska i enlighet med 
den förordningen betraktas som ett 
finansieringsorgan och ge finansiellt stöd 
till indirekta åtgärder enligt regel 1 i 
stadgarna enligt bilagan.

Förordning (EU) nr … [Rules for the 
participation and dissemination in 
Horizon 2020] och kommissionens beslut 
som berör dess genomförande ska 
tillämpas på de indirekta åtgärder som
finansieras av det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas. Det 
andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska i enlighet med 
den förordningen betraktas som ett 
finansieringsorgan och ge finansiellt stöd 
till indirekta åtgärder enligt regel 1 i 
stadgarna enligt bilagan.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra att inte bara reglerna för deltagande utan också 
relaterade genomförandeakter, såsom regler för inlämning, bedömning, urval, tilldelning och 
översyn, ska tillämpas. Enligt artikel 1.1 i reglerna för deltagande ska dessa regler endast 
tillämpas på indirekta åtgärder.

Ändringsförslag 96
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt artikel 8.5 i 
förordning (EU) nr .../2013 [reglerna för 
deltagande i Horisont 2020] får man i 
arbetsplaner föreskriva ytterligare, 
motiverade villkor i enlighet med 
bestämda politiska krav eller åtgärdens 
typ och mål, bland annat villkor om att 
samordnare ska vara enheter som ingår i 
en annan medlem än unionen. Detta ska 
inte under några omständigheter och inte 
under någon del av programmet ge 
upphov till otillbörliga villkor eller hindra 
enheter som så önskar att bli en enhet i en 
medlem. Principerna om öppenhet och 
insyn ska tillämpas under hela löptiden 
för det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas.

Or. en

Ändringsförslag 97
Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt artikel 8.5 i 
förordning (EU) nr .../2013 [reglerna för 
deltagande i Horisont 2020] får man i 
arbetsplaner föreskriva ytterligare, 
motiverade villkor i enlighet med 
bestämda politiska krav eller åtgärdens 
typ och mål, bland annat villkor om att 
samordnare ska vara enheter som ingår i 
en annan medlem än unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 98
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med principerna om öppenhet 
och icke-diskriminering som fastställs i 
artiklarna 35, 60.1 och 128.1 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
och artikel 16 i denna förordning ska 
ansökningsomgångar som anordnas av 
det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas publiceras på 
Horisont 2020:s webbaserade 
deltagarportal.

Or. en

Motivering

Under trepartsförhandlingarna om Horisont 2020 kom institutionerna överens om att verka 
för ökad samordning av samtliga ansökningsomgångar som finansieras av Horisont 2020. 
Kommissionen lovade därför att främja publicering av ansökningsomgångar som anordnas 
av gemensamma teknikinitiativ på Horisont 2020:s deltagarportal. Alla institutioner kom 
överens om att följa detta förfarande. Ändringsförslaget syftar till att göra ett självpåtaget 
krav till ett rättsligt sådant, vilket skulle garantera enkel och tillgänglig information för 
ansökanden.

Ändringsförslag 99
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Eventuella outnyttjade anslag enligt 
förordning (EG) nr 521/2008 ska 
överföras till det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas.

5. Endast oundgängliga anslag som 
behövs för att täcka administrativa 
kostnader till följd av 
ansökningsomgångar enligt det första 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas ska överföras till det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller
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och vätgas från outnyttjade anslag enligt 
förordning (EG) nr 521/2008.

Or. en

Ändringsförslag 100
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ge finansiellt stöd till indirekta 
forsknings- och innovationsåtgärder, 
främst i form av bidrag.

(a) Ge finansiellt stöd till indirekta 
forsknings- och innovationsåtgärder, 
främst i form av bidrag som deltagare 
tilldelas genom offentliga 
ansökningsomgångar.

Or. en

Ändringsförslag 101
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) I god tid tillhandahålla information 
om ansökningsomgångar, tillgänglighet 
av juridiska handlingar, 
utvärderingsförfaranden och öppenhet 
om resultat.

Or. en

Ändringsförslag 102
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) New Energy World Industry Grouping 
AISBL, en organisation utan vinstsyfte 
som inrättats enligt belgisk lag med 
registreringsnummer 890025478, med 
permanent kontor i Bryssel, Belgien (nedan 
kallad näringslivsgruppen), efter 
godkännande av dessa stadgar genom ett
godkännandebrev.

(b) New Energy World Industry Grouping 
AISBL, en organisation utan vinstsyfte 
som inrättats enligt belgisk lag med 
registreringsnummer 890025478, med 
permanent kontor i Bryssel, Belgien (nedan 
kallad näringslivsgruppen), efter 
godkännande av dessa stadgar genom ett
beslut från den instans som har ansvar 
för dess ledning.

Or. fr

Ändringsförslag 103
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) New European Research Grouping on 
Fuel Cells and Hydrogen AISBL, en 
organisation utan vinstsyfte som inrättats 
enligt belgisk lag med 
registreringsnummer 0897.679.372, med 
permanent kontor i Bryssel, Belgien (nedan 
kallad forskningsgruppen), efter 
godkännande av dessa stadgar genom ett
godkännandebrev.

(c) New European Research Grouping on 
Fuel Cells and Hydrogen AISBL, en 
organisation utan vinstsyfte som inrättats 
enligt belgisk lag med 
registreringsnummer 0897.679.372, med 
permanent kontor i Bryssel, Belgien (nedan 
kallad forskningsgruppen), efter 
godkännande av dessa stadgar genom ett
beslut från den instans som har ansvar 
för dess ledning.

Or. fr

Ändringsförslag 104
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlem får avsluta sitt medlemskap i 
det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas. Avslutandet ska 
träda i kraft och bli oåterkalleligt sex 
månader efter det att övriga medlemmar 
meddelats. Därefter ska den före detta 
medlemmen befrias från alla skyldigheter, 
förutom dem som det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas 
godkänt eller ådragit sig innan 
medlemskapet avslutades.

1. En medlem får avsluta sitt medlemskap i 
det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas. Avslutandet ska 
träda i kraft och bli oåterkalleligt sex 
månader efter det att övriga medlemmar 
meddelats. Därefter ska den före detta 
medlemmen befrias från alla skyldigheter, 
förutom dem som det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas 
godkänt eller ådragit sig innan 
medlemskapet avslutades. Vid ett 
avslutande ska ett konto upprättas mellan 
den medlem som avslutar sitt medlemskap 
och det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas för avslutning av 
alla finansiära åtaganden.

Or. fr

Ändringsförslag 105
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga 1 – part 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Styrelsen ska bedöma ansökan med 
hänsyn till relevans och den sökandes 
potentiella mervärde när det gäller att 
uppnå målen för det gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas. 
Den ska därefter fatta sitt beslut om 
ansökan. Bestämmelserna för 
godkännande av nya medlemmar bör vara 
offentliga och insynsvänliga och inte ge 
upphov till olämpliga hinder, och alla 
avslag måste motiveras tydligt i skriftlig 
form och meddelas ansökanden och 
gruppen med staternas företrädare.

Or. en
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Ändringsförslag 106
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemskap i det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas får 
inte överlåtas till en tredje part utan 
förhandsgodkännande av styrelsen.

2. Medlemskap i det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas får 
inte överlåtas till en tredje part utan 
förhandsgodkännande av styrelsen.
Godkännandet ska meddelas 
kommissionen, som har rätt att motsätta 
sig detta.

Or. fr

Ändringsförslag 107
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tre företrädare för kommissionen. (a) Fem företrädare för kommissionen.

Or. en

Motivering

Under den föregående bidragsomgången hade kommissionen fem företrädare.

Ändringsförslag 108
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – part 6 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha 50 % av rösterna. 
Kommissionens röst ska vara odelbar. 
Näringslivsgruppen ska ha 43 % av 
rösterna och forskningsgruppen 7 %. 
Medlemmarna ska alltid försöka uppnå 
enhällighet. Om enhällighet inte kan 
uppnås ska styrelsen fatta beslut med en 
majoritet av minst 75 % av samtliga röster, 
inbegripet rösterna för dem som inte är 
närvarande.

1. Kommissionen ska ha 51 % av rösterna. 
Kommissionens röst ska vara odelbar. 
Näringslivsgruppen ska ha 42 % av 
rösterna och forskningsgruppen 7 %. 
Medlemmarna ska alltid försöka uppnå 
enhällighet. Om enhällighet inte kan 
uppnås ska styrelsen fatta beslut med en 
majoritet av minst 75 % av samtliga röster, 
inbegripet rösterna för dem som inte är 
närvarande.

Or. en

Ändringsförslag 109
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – led 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden i gruppen med staternas 
företrädare ska ha rätt att närvara vid 
styrelsens sammanträden som observatör.

Ordföranden i gruppen med staternas 
företrädare ska ha rätt att närvara vid 
styrelsens sammanträden och delta i 
överläggningarna, men ska inte ha någon 
rösträtt.

Or. en

Motivering

Gruppen med staternas företrädare, den vetenskapliga kommittén och forumet för intressenter 
är rådgivande organ till det andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas enligt 
led 4.2 i stadgarna. För att på lämpligt sätt uppfylla denna roll bör de ha rätt att både 
närvara vid styrelsens sammanträden och delta i de överläggningar som äger rum där. Den 
som ska ge råd, ska ha rätt att tala.

Ändringsförslag 110
Teresa Riera Madurell
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – led 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden i den vetenskapliga 
kommittén ska ha rätt att närvara vid 
styrelsens sammanträden och delta i 
överläggningarna, men ska inte ha någon 
rösträtt.

Or. en

Ändringsförslag 111
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – led 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden i den vetenskapliga 
kommittén ska ha rätt att närvara vid 
styrelsens sammanträden och delta i 
överläggningarna, men ska inte ha någon 
rösträtt.

Or. en

Motivering

Gruppen med staternas företrädare, den vetenskapliga kommittén och forumet för intressenter 
är rådgivande organ till det andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas enligt 
led 4.2 i stadgarna. För att på lämpligt sätt uppfylla denna roll bör de ha rätt att både 
närvara vid styrelsens sammanträden och delta i de överläggningar som äger rum där. Den 
som ska ge råd, ska ha rätt att tala.

Ändringsförslag 112
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – led 3 – stycke 3b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden i forumet för intressenter 
ska ha rätt att närvara vid styrelsens 
sammanträden och delta i 
överläggningarna, men ska inte ha någon 
rösträtt.

Or. en

Motivering

Gruppen med staternas företrädare, den vetenskapliga kommittén och forumet för intressenter 
är rådgivande organ till det andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas enligt 
led 4.2 i stadgarna. För att på lämpligt sätt uppfylla denna roll bör de ha rätt att både 
närvara vid styrelsens sammanträden och delta i de överläggningar som äger rum där. Den 
som ska ge råd, ska ha rätt att tala.

Ändringsförslag 113
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – led 3 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska själv anta sin arbetsordning. Styrelsen ska själv anta och offentliggöra
sin arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 114
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – part 7 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska fortlöpande se till 
att samordna verksamheterna i 
Horisont 2020 och verksamheterna i det 
andra gemensamma företaget för 
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bränsleceller och vätgas genom att 
regelbundet identifiera möjlig 
komplementaritet och möjliga 
synergieffekter, bland annat önskvärda 
överlappningar, och genom att genomföra 
ett formellt samordningsförfarande för att 
samordna de forskningsprioriteringar 
som ingår i forskningssamarbetet inom 
ramprogrammet och de verksamheter som 
ingår i det andra gemensamma företaget 
för bränsleceller och vätgas.

Or. en

Motivering

Det finns ett brådskande behov av att samordna forskningsverksamheten inom 
ramprogrammet och de verksamheter som bedrivs inom de gemensamma teknikinitiativen, 
inklusive hanteringen av önskad överlappning och nödvändiga synergieffekter och 
komplementariteter. Denna uppgift skulle naturligtvis bäst utföras av kommissionen, vars roll 
i de gemensamma teknikinitiativens ledningsstruktur (50 procent av rösterna) bör förse den 
med tillräckliga medel för att göra det.

Ändringsförslag 115
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – led 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Anta och offentliggöra öppna och 
insynsvänliga bestämmelser för hur 
enheter som så önskar kan bli enheter i 
en medlem i det gemensamma företaget.

Or. en

Ändringsförslag 116
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – led 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Utnämna, entlediga, förlänga 
mandatperioden för och ge vägledning till 
den verkställande direktören samt övervaka 
dennes arbete.

(e) Utnämna, avsätta, förlänga 
mandatperioden för och ge vägledning till 
den verkställande direktören samt övervaka 
dennes arbete.

Or. fr

Ändringsförslag 117
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – led 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Att genom en offentlig 
ansökningsomgång utse det oberoende 
revisionsorgan som ska tilldelas ansvaret 
för att upprätta det yttrande som avses i 
artikel 60.5 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012.

Or. fr

Motivering

Det tillfaller den instans som fattar beslut om godkännande av räkenskaperna att utse det 
oberoende revisionsorganet som ska tilldelas ansvaret för att upprätta ett yttrande i enlighet 
med artikel 60.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. 
För att utseendet ska ske på ett öppet sätt föreslås det att det görs med hjälp av ett offentligt 
anbudsförfarande.

Ändringsförslag 118
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – led 2 – stycke l
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Godkänna ansökningsomgångar och, i 
tillämpliga fall, därmed 
sammanhängande regler för inlämning, 
bedömning, urval, tilldelning och översyn.

(l) Godkänna ansökningsomgångar.

Or. en

Motivering

Reglerna för inlämning, bedömning, urval, tilldelning och översyn av Horisont 2020 bör 
gälla i tillämpliga delar.

Ändringsförslag 119
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – led 2 – stycke l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Godkänna ansökningsomgångar och, i 
tillämpliga fall, därmed sammanhängande 
regler för inlämning, bedömning, urval, 
tilldelning och översyn.

(l) Godkänna ansökningsomgångar och, i 
tillämpliga fall, därmed sammanhängande 
regler för inlämning, bedömning, urval, 
tilldelning, översyn och normer för 
öppenhet.

Or. en

Ändringsförslag 120
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – led 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Godkänna förteckningen över åtgärder 
som valts ut för finansiering.

(m) Godkänna förteckningen över åtgärder 
som valts ut för finansiering på grundval 
av den rangordnade förteckning som 
tagits fram av en panel av oberoende 
experter i enlighet med artikel 37 i 
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förordning (EU) nr .../2013 [reglerna för 
deltagande i Horisont 2020].

Or. en

Ändringsförslag 121
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – led 2 – led sa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(sa) Regelbundet informera gruppen med 
staternas företrädare, den vetenskapliga 
kommittén och forumet för intressenter 
om alla frågor som är relevanta för deras 
roll som rådgivare.

Or. en

Motivering

För att gruppen med staternas företrädare, den vetenskapliga kommittén och forumet för 
intressenter ska kunna fullfölja sin uppgift som rådgivande organ till det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas, bör de få lämplig information om alla relevanta 
frågor.

Ändringsförslag 122
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 8 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den verkställande direktören ska utses av 
styrelsen utifrån en förteckning över 
kandidater som föreslås av kommissionen 
på grundval av ett öppet och transparent 
urvalsförfarande. Kommissionen ska vid 
behov se till att övriga medlemmar i det 
andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas företräds i 

Den verkställande direktören ska utses av 
styrelsen utifrån en förteckning över 
kandidater som föreslås av kommissionen 
på grundval av ett öppet och transparent 
urvalsförfarande. Kommissionen ska vid 
behov se till att övriga medlemmar i det 
andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas företräds i 
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urvalsförfarandet. urvalsförfarandet. Parlamentet har rätt att 
motsätta sig beslutet.

Or. fr

Ändringsförslag 123
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den verkställande direktören ska i 
synnerhet utföra följande uppgifter på ett 
oberoende sätt:

4. Den verkställande direktören ska i 
synnerhet utföra följande uppgifter:

Or. fr

Motivering

Den verkställande direktören ska inte vara oberoende. I likhet med den övriga personalen ska 
denne i synnerhet ta hänsyn till styrelsens vilja, men även till unionens och övriga deltagares 
allmänna intressen.

Ändringsförslag 124
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – led 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) För godkännande av styrelsen lägga 
fram årsbokslutet.

(c) Anta årsbokslutet och lägga fram detta
för godkännande av styrelsen.

Or. fr

Ändringsförslag 125
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – led 4 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) Utarbeta en årlig rapport om 
resultaten av forsknings- och 
utvecklingsverksamheten i samarbete med 
kommunikationsavdelningen hos det 
andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas.

Or. en

Motivering

Det skulle vara lämpligt att regelbundet sprida mer och lättillgänglig information om det 
gemensamma teknikinitiativets utveckling och resultat, i syfte att bättre synliggöra det 
gemensamma teknikinitiativet och öka allmänhetens kunskap om dess resultat.

Ändringsförslag 126
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – led 4 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Anordna den offentliga 
ansökningsomgång genom vilken 
styrelsen ska utse det oberoende 
revisionsorgan som ska tilldelas ansvaret 
för att upprätta det yttrande som avses i 
artikel 60.5 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012.

Or. fr

Ändringsförslag 127
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – led 4 – led la (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(la) I god tid följa upp alla 
rekommendationer från slututvärderingen 
av det gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas, 
deltidsutvärderingen av det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas eller alla andra relevanta 
utvärderingar av verksamheterna inom 
ramen för det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas.

Or. en

Motivering

För att se till att de formellt planerade utvärderingarna ger tillräcklig effekt och för att 
förbättra kvaliteten på förvaltningen av det gemensamma företaget bör den verkställande 
direktören ansvara för uppföljningen av alla relevanta rekommendationer.

Ändringsförslag 128
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – led 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Handlägga ansökningsomgångar enligt
den årliga arbetsplanen och administrera 
och samordna överenskommelser och 
beslut.

(b) Handlägga ansökningsomgångar, 
inbegripet utvärderingen som genomförs 
av en panel av oberoende experter, enligt 
arbetsplanen och administrera och 
samordna överenskommelser och beslut.

Or. en

Ändringsförslag 129
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – led 5 – led ca (nytt)



AM\1011987SV.doc 57/70 PE524.727v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Genomföra en översyn med ett system 
för information och främjande av ett brett 
deltagande i det gemensamma företagets 
verksamheter, närmare bestämt 
ansökningsomgångarna, inbegripet en 
koppling till systemet för nationella 
kontaktpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 130
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga 1 – part 10 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den vetenskapliga kommittén ska bestå 
av högst nio medlemmar. Den ska utse en 
ordförande bland sina ledamöter.

1. Den vetenskapliga kommittén ska bestå 
av 28 medlemmar, en från varje 
medlemsstat, och dessa ska utses för en 
tvåårsperiod som kan förlängas. Gruppen
ska utse en ordförande bland sina 
ledamöter för en ettårsperiod. Dess 
sammansättning ska respektera 
jämställdheten mellan könen i enlighet 
med artikel 16 i ramprogrammet 
Horisont 2020.

Or. ro

Ändringsförslag 131
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ledamöterna ska utgöra en välavvägd 
blandning av internationellt erkända 
experter från den akademiska världen, 
industrin och tillsynsorgan. Den 

2. Ledamöterna ska utgöra en välavvägd 
blandning av internationellt erkända 
experter från den akademiska världen, 
industrin och tillsynsorgan. Den 
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vetenskapliga kommitténs ledamöter ska 
tillsammans ha nödvändig vetenskaplig 
kompetens och sakkunskap på det tekniska 
område som krävs för att vetenskapligt 
grundade rekommendationer ska kunna 
göras till det andra gemensamma företaget 
för bränsleceller och vätgas.

vetenskapliga kommitténs ledamöter ska 
tillsammans ha nödvändig vetenskaplig 
kompetens och sakkunskap på det tekniska 
område som krävs för att vetenskapligt 
grundade rekommendationer ska kunna 
göras till det andra gemensamma företaget 
för bränsleceller och vätgas. Jämn 
könsfördelning i kommittén ska 
eftersträvas i enlighet med artikel 16 i 
förordning (EU) nr .../2013 
[ramprogrammet Horisont 2020].

Or. en

Ändringsförslag 132
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – led 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ge råd om de vetenskapliga 
prioriteringar som ska ingå i de årliga 
arbetsplanerna.

(a) Ge råd om de vetenskapliga 
prioriteringar som ska ingå i de årliga 
arbetsplanerna, inklusive förslag till texter 
till ansökningsomgångar.

Or. en

Ändringsförslag 133
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – led 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Ge råd om de vetenskapliga 
prioriteringar som ska ingå i den 
strategiska forskningsagendan.

Or. en
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Ändringsförslag 134
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den vetenskapliga kommittén ska 
sammanträda minst en gång per år. 
Sammanträdena ska sammankallas av 
ordföranden.

5. Den vetenskapliga kommittén ska 
sammanträda minst två gånger per år. 
Sammanträdena ska sammankallas av 
ordföranden.

Or. en

Ändringsförslag 135
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den vetenskapliga kommittén ska 
sammanträda minst en gång per år. 
Sammanträdena ska sammankallas av 
ordföranden.

5. Den vetenskapliga kommittén ska 
sammanträda minst två gånger per år. 
Sammanträdena ska sammankallas av 
ordföranden.

Or. en

Ändringsförslag 136
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den vetenskapliga kommittén ska 
sammanträda minst en gång per år. 
Sammanträdena ska sammankallas av 

5. Den vetenskapliga kommittén ska 
sammanträda minst två gånger per år. 
Sammanträdena ska sammankallas av 
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ordföranden. ordföranden.

Or. en

Ändringsförslag 137
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Den vetenskapliga kommittén ska 
regelbundet få information, särskilt om 
deltagandet i indirekta åtgärder som 
finansieras av det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas, om 
resultaten av varje ansökningsomgång 
och genomförande av projekt, om 
synergieffekter med andra relevanta 
EU-program, om budgetgenomförande 
samt om spridning och utnyttjande av 
forskningsresultat.

Or. en

Motivering

För att den vetenskapliga kommittén ska kunna fullfölja sin uppgift som rådgivande organ till 
det andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, bör den få lämplig 
information om alla relevanta frågor.

Ändringsförslag 138
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den vetenskapliga kommittén ska själv 
anta sin arbetsordning.

7. Den vetenskapliga kommittén ska själv 
anta och offentliggöra sin arbetsordning.

Or. en
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Ändringsförslag 139
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – led 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gruppen med staternas företrädare ska 
sammanträda minst en gång per år. 
Sammanträdena ska sammankallas av 
ordföranden. Den verkställande direktören 
och styrelsens ordförande eller deras 
företrädare ska närvara vid 
sammanträdena.

Gruppen med staternas företrädare ska 
sammanträda minst två gånger per år. 
Sammanträdena ska sammankallas av 
ordföranden. Den verkställande direktören 
och styrelsens ordförande eller deras 
företrädare ska närvara vid 
sammanträdena.

Or. en

Ändringsförslag 140
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – led 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kopplingar till ramprogrammet 
Horisont 2020.

(c) Efterlevnad av ramprogrammet 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 141
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – led 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Lämpligheten att inbegripa en viss 
forskningsprioritet som omfattas av det 
andra gemensamma företaget för 
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bränsleceller och vätgas i ordinarie 
ansökningsomgångar i ramprogrammet 
Horisont 2020 för att utveckla nya 
synergier med forsknings- och 
innovationsverksamhet av strategisk 
betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 142
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – led 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gruppen med staternas företrädare ska 
regelbundet få information, särskilt om 
deltagandet i indirekta åtgärder som 
finansieras av det andra gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas, om 
resultaten av varje ansökningsomgång 
och genomförande av projekt, om 
synergieffekter med andra relevanta 
EU-program, om budgetgenomförande 
samt om spridning och utnyttjande av 
forskningsresultat.

Or. en

Motivering

För att gruppen med staternas företrädare ska kunna fullfölja sin uppgift som rådgivande 
organ till det andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, bör den få lämplig 
information om alla relevanta frågor.

Ändringsförslag 143
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – led 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Gruppen med staternas företrädare ska 
själv anta sin arbetsordning.

6. Gruppen med staternas företrädare ska 
själv anta och offentliggöra sin 
arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 144
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För att gruppen med staternas 
företrädare ska kunna uppfylla sina 
skyldigheter enligt leden 3, 4 och 5 i 
denna regel bör den från den 
verkställande direktören regelbundet få 
all relevant information om resultat av 
ansökningsomgångar, deltagande efter 
land och deltagare, inbegripet finansiella 
uppgifter och detaljerade naturabidrag 
från medlemmar.

Or. en

Ändringsförslag 145
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 12 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Forumet ska informeras om det andra 
gemensamma företagets verksamhet och 
ska uppmanas att lämna synpunkter.

2. Forumet ska regelbundet informeras om 
det andra gemensamma företagets 
verksamhet, särskilt om deltagandet i 
indirekta åtgärder som finansieras av det 
andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas, om resultaten av 
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varje ansökningsomgång och 
genomförande av projekt, om 
synergieffekter med andra relevanta 
EU-program, om budgetgenomförande 
samt om spridning och utnyttjande av 
forskningsresultat, och ska uppmanas att 
lämna synpunkter.

Or. en

Motivering

För att forumet för intressenter ska kunna fullfölja sin uppgift som rådgivande organ till det 
andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, bör det få lämplig information om 
alla relevanta frågor.

Ändringsförslag 146
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 12 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Forumet ska informeras om det andra 
gemensamma företagets verksamhet och 
ska uppmanas att lämna synpunkter.

2. Forumet ska regelbundet informeras om 
det andra gemensamma företagets 
verksamhet och ska uppmanas att lämna 
synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 147
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a. Om någon medlem i det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas inte uppfyller sina åtaganden i 
fråga om det avtalade finansiella bidraget 
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ska den verkställande direktören 
dokumentera detta skriftligen och 
fastställa en rimlig tidsfrist för att åtgärda 
detta. Om situationen inte åtgärdas inom 
tidsfristen ska den verkställande 
direktören sammankalla ett möte med 
styrelsen för att avgöra om den berörda 
medlemmens medlemskap ska sägas upp 
eller om det ska vidtas några andra 
åtgärder tills medlemmens skyldigheter 
har fullgjorts. Om en medlem inte 
uppfyller sina åtaganden kan styrelsen till 
att börja med dra in dennes rösträtt, efter 
att denne har hörts och ett 
regleringsförfarande har föreslagits 
denne.

Or. fr

Ändringsförslag 148
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 17 – led 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De åtgärder som valts ut för 
finansiering, inbegripet en uppdelning efter 
typ av deltagare, däribland små och 
medelstora företag, samt efter land och 
med uppgift om det andra gemensamma 
företagets bidrag till enskilda deltagare och 
åtgärder.

(c) De åtgärder som valts ut för 
finansiering, inbegripet en uppdelning efter 
typ av deltagare, däribland små och 
medelstora företag, statistik för länder och 
uppgifter om det andra gemensamma 
företagets finansiella bidrag till enskilda 
deltagare och åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 149
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 17 – led 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska årligen 
rapportera till kommissionen i enlighet 
med artikel 60.5 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012.

3. Det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska årligen 
rapportera till kommissionen och 
budgetmyndigheterna.

Inom två månader efter slutet av varje 
budgetår ska den verkställande direktören 
lägga fram de årliga räkenskaperna och 
balansräkningen från föregående år för 
revisionsrätten. Revisionsrätten får 
genomföra inspektioner, inbegripet 
inspektioner på plats.

Or. en

Ändringsförslag 150
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 17 – led 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det andra gemensamma företagets 
räkenskaper ska granskas av ett oberoende 
revisionsorgan i enlighet med artikel 60.5 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Det andra gemensamma företagets 
räkenskaper ska granskas av
revisionsrätten inom ramen för 
förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet. I sitt arbete ska 
revisionsrätten ta hänsyn till det arbete 
som utförs av det oberoende 
revisionsorgan som ska tilldelas ansvaret 
för att upprätta det yttrande som avses i
artikel 60.5 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012.

Or. fr

Ändringsförslag 151
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 17 – led 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det andra gemensamma företagets 
räkenskaper ska granskas av ett oberoende 
revisionsorgan i enlighet med artikel 60.5 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Det andra gemensamma företagets 
räkenskaper ska granskas av
revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i 
fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 152
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 17 – led 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Räkenskaperna ska inte granskas av 
revisionsrätten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 153
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 17 – led 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Räkenskaperna ska inte granskas av 
revisionsrätten.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 154
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 17 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Revisionsrätten ska utarbeta en 
särskild årlig rapport om det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas.

Or. en

Ändringsförslag 155
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 20 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det andra gemensamma företagets 
styrelse får anta regler om förebyggande 
och hantering av intressekonflikter 
beträffande medlemmarna, organen och 
personalen. Dessa regler ska innehålla 
bestämmelser för undvikande av 
intressekonflikter för de företrädare för 
medlemmarna som sitter i styrelsen.

2. Det andra gemensamma företagets 
styrelse ska anta regler om förebyggande 
och hantering av intressekonflikter 
beträffande medlemmarna, organen och 
personalen. Dessa regler ska innehålla 
bestämmelser för undvikande av 
intressekonflikter för de företrädare för 
medlemmarna som sitter i styrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 156
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 21 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas avvecklas ska dess 
tillgångar användas för att täcka dess 
skulder samt utgifterna i samband med 
avvecklingen. Ett eventuellt överskott ska 

4. När det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas avvecklas ska dess 
tillgångar användas för att täcka dess 
skulder samt utgifterna i samband med 
avvecklingen. Ett eventuellt överskott ska 
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fördelas mellan medlemmarna vid 
tidpunkten för avvecklingen i förhållande 
till deras finansiella bidrag till det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas. Ett överskott som tilldelas 
unionen ska återföras till unionens budget.

fördelas mellan medlemmarna vid 
tidpunkten för avvecklingen i förhållande 
till deras finansiella bidrag till det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas. Ett överskott som tilldelas 
unionen ska återföras till det särskilda 
programmet för genomförande av 
ramprogrammet Horisont 2020 inom 
ramen för unionens budget.

Or. fr

Motivering

Om det finns överskott är det logiskt att dessa återförs till ramprogrammet Horisont 2020.

Ändringsförslag 157
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga – 1.4.3

Kommissionens text
1.4.3. Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan 

Det föreslås ett antal nyckelutförandeindikatorer för att övervaka det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas under perioden 2014–2020, i 
linje med programmets särskilda mål.

Område Beskrivning av nyckelutförandeindikatorn Mål När

Operativt mål 1 Privata och offentliga utgifter för FoU, innovation och tidig användning i Europa 
(tack vare det gemensamma företaget) >1,4 miljarder euro under 2014–2020 

Senast 2020

Operativt mål 2 Små och medelstora företags deltagande i programmet för det gemensamma 
företaget ≥25% Varje ansökningsomgång

Operativt mål 3 Sådana demonstrationsprojekt inom det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas som bedrivs i medlemsstater och regioner som får stöd från EU:s 
strukturfonder 7 projekt Senast 2020

Operativt mål 4 Handläggningstid för att bevilja stöd (från ansökningsomgångens slut till 
undertecknande av bidragsavtalet)

Handläggningstid för att göra utbetalningar < 180 dagar

< 90 dagar Varje ansökningsomgång
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Ändringsförslag
1.4.3. Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan 

Det föreslås ett antal nyckelutförandeindikatorer för att övervaka det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas under perioden 2014–2020, i 
linje med programmets särskilda mål.

Område Beskrivning av nyckelutförandeindikatorn Mål När

Operativt mål 1 Privata och offentliga utgifter för FoU, innovation och tidig användning i Europa 
(tack vare det gemensamma företaget) >1,4 miljarder euro under 2014–2020 

Senast 2020

Operativt mål 2 Små och medelstora företags deltagande i programmet för det gemensamma 
företaget ≥25% Varje ansökningsomgång

Operativt mål 3 Sådana demonstrationsprojekt inom det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas som bedrivs i medlemsstater och regioner som får stöd från EU:s 
strukturfonder 35 projekt Senast 2020

Operativt mål 4 Handläggningstid för att bevilja stöd (från ansökningsomgångens slut till 
undertecknande av bidragsavtalet)

Handläggningstid för att göra utbetalningar < 180 dagar

< 90 dagar Varje ansökningsomgång

Or. en


