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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона.
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст.
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно съвместното предприятие 
„Горивни клетки и водород 2“ 
(COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0506),

– като взе предвид член 187 и член 188, параграф 1 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0256/2013),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(A7-0000/2013),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно 
член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС ;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Регламент (ЕС) № …/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от
… 2013 г. за установяване на 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 
за научни изследвания и иновации 
(2014—2020 г.)11, има за цел да се 
постигне по-голямо въздействие върху 
научните изследвания и иновациите 

(4) Регламент (ЕС) №.../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от
... 2013 г. (рамкова програма „Хоризонт 
2020“) има за цел да се постигне по-
голямо въздействие върху научните 
изследвания и иновациите чрез 
съчетаване на средства по рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ и средства от 
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чрез съчетаване на рамковата програма
„Хоризонт 2020“ и средства от частния 
сектор в рамките на публично-частни 
партньорства в ключови области, в 
които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за
постигане на по-общите цели за 
конкурентоспособност на Съюза и за 
справяне с обществените 
предизвикателства. Участието на Съюза 
в тези партньорства може да бъде под 
формата на финансови вноски в 
съвместни предприятия, създадени въз 
основа на член 187 от Договора в 
съответствие с Решение 
№ 1982/2006/ЕО.

частния сектор в рамките на публично-
частни партньорства в ключови области, 
в които научните изследвания и 
иновациите могат да допринесат за 
постигане на по-общите цели за 
конкурентоспособност на Съюза, за по-
ефективно привличане на частни 
инвестиции и за справяне с 
обществените предизвикателства. Тези 
партньорства следва да се основават 
на дългосрочен ангажимент, който 
включва балансиран принос от страна 
всички партньори, да носят
отговорност за постигането на 
целите си и да бъдат съобразени със 
стратегическите цели на Съюза по 
отношение на научните изследвания, 
развойната дейности и иновациите. 
Управлението и функционирането на 
тези партньорства следва да бъде 
открито, прозрачно, ефективно и 
ефикасно и следва да дава 
възможност за участие на всички 
заинтересовани лица, осъществяващи 
дейност в конкретните области на 
това партньорство. Участието на 
Съюза в тези партньорства може да бъде 
под формата на финансови вноски в 
съвместни предприятия, създадени въз 
основа на член 187 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) в съответствие с Решение 
№ 1982/2006/ЕО.

__________________ __________________
11 ОВ... [рамкова програма „Хоризонт 
2020“].

11Регламент (ЕС) № …/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от … за установяване на „Хоризонт 
2020“ — рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—2020 
г.)  и за отмяна на Решение 
1982/2006/ЕО (ОВ L …)

Or. en



PR\1007628BG.doc 7/25 PE522.764v01-00

BG

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съответствие с Решение (ЕС)
№ […]/2013] на Съвета от [...] 2013 г. 
за установяване на специфичната 
програма за изпълнение на „Хоризонт 
2020“ (2014—2020 г.)12 следва да се 
окаже допълнителна подкрепа на 
съвместни предприятия, създадени 
съгласно Решение № 1982/2006/ЕО при 
условията, посочени в Решение (ЕС)
№ […]/2013.

(5) В съответствие с рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ и Решение
(ЕС) № …/2013 на Съвета12 следва да 
се окаже допълнителна подкрепа на 
съвместни предприятия, създадени 
съгласно Решение № 1982/2006/ЕО при 
условията, посочени в рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ и Решение
(ЕС) № …/2013, по-специално в член 25 
от рамковата програма „Хоризонт 
2020“ и при пълно спазване на общите 
принципи, посочени в тази програма, 
по-конкретно принципите на 
равенство между половете и на 
свободен достъп.

__________________ __________________
12 ОВ... [Специфична програма 
„Хоризонт 2020“]

12 Решение (ЕС) № …/2013 на Съвета 
от … 2013 г. за създаване на 
специфичната програма за 
изпълнение на „Хоризонт 2020“ 
(2014 — 2020 г.)  ОВ L… .

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) По-нататъшната подкрепа за 
програмата за научни изследвания в 
областта на горивните клетки и
водорода следва да бъде съобразена и с 
натрупания опит от дейността на 
смесеното предприятие „ГКВ“, 
включително резултатите от 

(7) Придобитият опит от 
действието на съвместното 
предприятие за горивни клетки и
водородна технология („ГКВ“) като 
орган на Съюза по смисъла на член 185 
от Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета15a  показва, че 
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първата му междинна оценка и 
препоръките на заинтересованите 
страни15, и да се осъществява, като 
се използват по-подходящи за целта 
структура и правила с цел да се 
повиши ефективността и да се 
осигури опростяване. За тази цел
съвместното предприятие „Горивни 
клетки и водород 2“ следва да приеме 
финансови правила съобразно 
нуждите си в съответствие с член 209
от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2012 г. относно 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза16.

настоящата рамка на действие е 
достатъчно гъвкава и адаптирана 
към нуждите на Съвместното
предприятие. Съвместното предприятие
„Горивни клетки и водород 2“ следва да
функционира в съответствие с член 208
от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
на Европейския парламент и на
Съвета16 и следва да приеме 
финансови правила, които не следва да 
се отклоняват от посочения 
регламент, освен когато това се 
налага поради неговите специфични 
нужди и с предварителното съгласие 
на Комисията, както е понастоящем.

__________________ __________________
15. Trends in investments, jobs and 
turnover in the Fuel cells and Hydrogen 
sector’ – results of stakeholders' 
consultation („Тенденции в 
инвестициите, работните места и 
оборота в сектора на горивните 
клетки и водорода — резултати от 
консултацията със заинтересованите 
страни“), http://www.fch-
ju.eu/page/publications

15a Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002 на Съвета от 25 юни 
2002 г. относно Финансовия 
регламент, приложим за общия 
бюджет на Европейските общности 
(ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1).

16 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 84. 16 Регламент (ЕС, Евратом) № 
966/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета от 25 октомври 2012 г. 
относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на 
Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ
L 298, 26.10.2012 г., стр. 84).

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Приносът на членове на 
съвместното предприятие „Горивни 
клетки и водород 2“, различни от 
Съюза, може да включва и 
нефинансови вноски. При 
използването на нефинансовите 
вноски особено внимание следва да се 
обърне на прозрачността и 
опростяването на тяхното 
използване, както и на спазването на 
другите приложими правила и 
процедури.  По тази причина в 
настоящия регламент следва, наред с 
другото, да се определи броят на 
различните видове нефинансови 
вноски на членове на съвместното 
предприятие „Горивни клетки и 
водород 2“, различни от Съюза, към 
дейностите на съвместното 
предприятие, както и начинът за 
практическо прилагане на правилата 
за ежегодно докладване и мониторинг
на нефинансовите вноски, които 
може да не съответстват 
непременно на разпоредбите за 
отчетните периоди на проекта или 
на мерките за опростяване, 
предвидени в рамковата програма 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Настоящият регламент следва 
да осигури по-ефективен по 
отношение на разходите начин за 
прилагане на разпоредбите на член 4, 
с цел намаляване на 
административната тежест върху 
съвместното предприятие и неговите 
членове.  В член 4 и в клауза 13 от 
уставите, съдържащи се в 
приложението към настоящия 
регламент, следва да се предвиди ясно 
размерът на вноските на 
промишлената група и на 
научноизследователската група и на 
техните съставни субекти към 
оперативните разходи, към 
нефинансовите вноски за проектите 
и към допълнителните дейности, 
както и размрът на принос на други 
участници в нефинансовите вноски за 
проектите и в допълнителните 
дейности.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В съответствие с член 287,
параграф 1 от Договора актът за 
учредяването на органи, служби или 
агенции, създадени от Съюза, може да 
изключва проверката на отчетите за 
всички приходи и разходи на тези 
органи, служби или агенции от 
Сметната палата. В съответствие с 
член 60, параграф 5 от Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 отчетите 
на органите по член 209 от Регламент

(19) В съответствие с член 287 от 
ДФЕС, отчетите на органите по
член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 трябва да се проверяват от
Сметната палата, която дава 
становище, наред с другото, относно 
надеждността на отчетите, както и за 
законосъобразността и редовността на 
свързаните с тях операции.
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(ЕС, Евратом) № 966/2012 трябва да се 
проверят от независим одитен орган, 
който дава становище, наред с другото, 
относно надеждността на отчетите, 
както и за законосъобразността и 
редовността на свързаните с тях 
операции. Изключването на 
отчетите на съвместното 
предприятие „Горивни клетки и 
водород 2“ от проверка от страна на 
Сметната палата е оправдано, за да 
се избегне дублирането на проверката 
на отчетите.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Съвместното предприятие 
„Горивни клетки и водород 2“ следва 
да бъде подложено на задълбочена 
междинна оценка в съответствие с 
член 32 от рамковата програма 
„Хоризонт 2020“, която следва да 
включва, наред с другото, анализ на 
откритостта, прозрачността, 
ефективността и ефикасността му.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съвместното предприятие „ГКВ 2“ 
представлява орган, на който е 

3. Съвместното предприятие „ГКВ 2“ 
представлява орган в съответствие с 
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възложено осъществяването на 
публично-частно партньорство 
съгласно член 209 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета19.

член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012.

__________________
19 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да допринесе за изпълнението на
Регламент (ЕС) № .../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... 2013 г. за установяване на
рамковата програма „Хоризонт 2020“, и 
по-специално на част ... от Решение
№ .../2013/ЕС на Съвета от ... 2013 г. 
за установяване на специфичната
програма „Хоризонт 2020“;

а) да допринесе за изпълнението на 
рамковата програма „Хоризонт 2020“, и 
по-специално на поне три от 
специфичните цели на своя 
приоритет „Предизвикателства пред 
обществото“ от Решение № .../2013/ЕС
[Специфична програма „Хоризонт 
2020“];

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– увеличаване на енергийната 
ефективност на производството на 
водород чрез електролиза на вода, като 
същевременно се намалят капиталовите 
разходи, така че комбинацията от 
водородна система и система от горивни 
клетки да стане конкурентоспособна 

– увеличаване на енергийната 
ефективност на производството на 
водород чрез електролиза на вода и от 
възобновяеми енергийни източници, 
като същевременно се намалят 
капиталовите и оперативните разходи, 
така че комбинацията от водородна 
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спрямо алтернативните системи, 
налични на пазара; и

система и система от горивни клетки да 
стане конкурентоспособна спрямо 
алтернативните системи, налични на 
пазара;

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – тире  4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– укрепване на връзката между 
демонстрационни проекти и 
резултати и включване на тези 
научни резултати в пилотни 
приложения и привлекателни пазарни 
решения, т.е. съкращаване на пътя 
между демонстрацията и пускането 
на пазара на тези технологии,

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – тире 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– да се допринесе за изграждане на по-
гъста инфраструктура и за 
повишаване на обществената 
осведоменост и на приемането от 
страна на обществото чрез 
прехвърляне на ноу-хау и експертни 
познания от държави членки с по-
високи резултати към държави 
членки с по-слаби резултати 
посредством демонстрации и 
пилотни проекти и чрез центрове 
запад-изток,
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Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – тире 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– подкрепа за разработването на 
модерни технологии за 
оползотворяване на метали, които са 
от ключово значение за развитието и 
разгръщането на технологиите за 
ГКВ от източници на Съюза, 
включително технологични 
странични продукти и отпадъци, и

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – тире 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– намаляване на използването на т. 
нар. „суровини от изключителна 
важност“, както са определени от 
Комисията, чрез идентифициране на 
съответните заместители, когато 
това е технически възможно и 
икономически оправдано.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответната вноска се изплаща от 
бюджетните кредити от общия бюджет 
на Съюза, предвидени за
специфичната програма „Хоризонт 
2020“ за изпълнение на рамковата 
програма „Хоризонт 2020“ съгласно 
съответните разпоредби на член 58, 
параграф 1, буква в), подточка iv) и 
членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 за органите, 
посочени в член 209 от същия 
регламент.

Съответната вноска се изплаща от 
бюджетните кредити от общия бюджет 
на Съюза, предвидени за Решение № 
.../2013/EС[специфичната програма
„Хоризонт 2020“]   за изпълнение на 
рамковата програма „Хоризонт 2020“ 
съгласно съответните разпоредби на 
член 58, параграф 1, буква в), подточка 
iv) и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 за органите, 
посочени в член 208 от същия 
регламент.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 5 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвместното предприятие „ГКВ 2“ 
приема свои специфични финансови 
правила в съответствие с член 209 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и 
Регламент (ЕС) № ... [делегиран 
регламент относно примерен 
финансов регламент за ПЧП].

Съвместното предприятие „ГКВ 2“ 
приема свои специфични финансови 
правила в съответствие с член 208 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и
Делегиран регламент на Комисията 
(ЕС) № ...  19a

__________________
19a Делегиран регламент на 
Комисията (EС) № .../... [относно 
рамковия финансов регламент за 
органите, посочени в член 208 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
на Европейския парламент и на 
Съвета (C(2013)06287 –
2013/2864(DEA))](OВ L...]. 

Or. en
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 12 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовото участие на 
Съюза в съвместното предприятие
„ГКВ 2“ е част от освобождаването 
от отговорност, което Европейският
парламент предоставя на Комисията
по препоръка на Съвета и в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 319 от Договора.

1. Освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета по 
отношение на финансовото участие на 
Съюза в съвместното предприятие
„ГКВ 2“ се предоставя от 
Европейския парламент по препоръка 
на Съвета и в съответствие с процедура, 
предвидена във финансовите правила 
на съвместното предприятие „ГКВ 
2“.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 12 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съвместното предприятие „ГКВ 2“ си 
сътрудничи изцяло с институциите, 
които участват в процедурата по 
освобождаване от отговорност, и при 
необходимост предоставя нужната 
допълнителна информация. Във връзка 
с това от него може да бъде поискано 
да участва в заседания на 
съответните институции или органи 
и да подпомага оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити 
на Комисията.

2. Съвместното предприятие „ГКВ 2“ си 
сътрудничи изцяло с институциите, 
които участват в процедурата по 
освобождаване от отговорност, и при 
необходимост предоставя нужната 
допълнителна информация.

Or. en



PR\1007628BG.doc 17/25 PE522.764v01-00

BG

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 14 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласно реда и условията, 
определени в Регламент (ЕО) 
№ 1073/1999 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 май 1999 г. относно 
разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с 
измамите (ОЛАФ)21, и Регламент
(Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 
11 ноември 1996 г. относно контрола 
и проверките на място, извършвани 
от Комисията за защита на 
финансовите интереси на 
Европейските общности срещу 
измами и други нередности22,
Европейската служба за борба с 
измамите (ОЛАФ) може да провежда 
разследвания, включително проверки и 
инспекции на място, с оглед 
установяването на извършени измами, 
корупция или друга незаконна дейност, 
засягаща финансовите интереси на 
Съюза във връзка със споразумение, 
решение или договор, финансирани по 
силата на настоящия регламент.

2. Съгласно реда и условията, 
определени в Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 883/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета21 и Регламент (Евратом, ЕО) 
№ 2185/96 на Съвета22, Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) 
може да провежда разследвания, 
включително проверки и инспекции на 
място, с оглед установяването на 
извършени измами, корупция или друга 
незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза във 
връзка със споразумение, решение или 
договор, финансирани по силата на 
настоящия регламент.

__________________ __________________
21 OВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1. 21 Регламент (ЕС, Евратом) № 

883/2013 г. на Европейския парламент 
и на Съвета от 11 септември 2013 г. 
относно разследванията, провеждани 
от Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета 
и Регламент (Евратом) № 1074/1999 
на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013, стр. 1).

22 ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2-5. 22 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 
на Съвета от 11 ноември 1996 г.
относно контрола и проверките на 
място, извършвани от Комисията за 
защита на финансовите интереси на 
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Европейските общности срещу 
измами и други нередности (OВ L 292, 
15.11.1996 г., стр. 2).

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 14 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съвместното предприятие „ГКВ 2“ се 
присъединява към 
Междуинституционалното 
споразумение от 25 май 1999 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията, отнасящо се до вътрешните 
разследвания, провеждани от OLAF23.
Съвместното предприятие „ГКВ 2“ 
предприема необходимите мерки, за да 
се улеснят вътрешните разследвания, 
провеждани от OLAF.

5. Съвместното предприятие „ГКВ 2“ се 
присъединява към 
Междуинституционалното 
споразумение от 25 май 1999 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията, отнасящо се до вътрешните 
разследвания, провеждани от OLAF23.
Съвместното предприятие „ГКВ 2“ 
предприема необходимите мерки, за да 
се улеснят вътрешните разследвания, 
провеждани от OLAF.

__________________ __________________
23 ОВ L 136, 31.05.1999 г., стр. 15 23 OВ L 248, 18.09.2013 г., стр. 1. 

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Приложение – клауза 7 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) приема годишния бюджет на 
съвместното предприятие „ГКВ 2“, 
включително щатното разписание, 
указващо броя на временните 
длъжности по функционални групи и по 
степени, както и броя на договорно 
наетия персонал и командированите 

в) приема годишния бюджет на 
съвместното предприятие „ГКВ 2“,
преди Съветът да е представил на 
Европейския парламент препоръка за 
изпълнението му по отношение на 
финансовото участие на Съюза в 
съвместното предприятие „ГКВ 2“,
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национални експерти, изразен в 
еквиваленти на пълно работно време;

включително щатното разписание, 
указващо броя на временните 
длъжности по функционални групи и по 
степени, както и броя на договорно 
наетия персонал и командированите 
национални експерти, изразен в 
еквиваленти на пълно работно време;

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение 1 – клауза 11 – точка 3 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) годишните работни планове; г) годишните работни планове и 
съответните прогнози за разходите, 
включително нефинансовите вноски;

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Приложение – клауза 13 – точка 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) нефинансови вноски от съставните 
субекти на членовете, различни от 
Съюза, участващи в непреките 
действия: тези вноски се състоят в 
поемането на разходите, направени от 
тях за изпълнението на непреките 
действия, като се приспадне участието 
на съвместното предприятие „ГКВ 2“ и 
всякакво друго участие на Съюза в 
покриването на тези разходи.

б) ясно определени и съответстващи 
поне на размера на финансовото 
участие на Съюза нефинансови вноски 
от съставните субекти на членовете, 
различни от Съюза, участващи в 
непреките действия: тези вноски се 
състоят в поемането на разходите, 
направени от тях за изпълнението на 
непреките действия, като се приспадне 
участието на съвместното предприятие 
„ГКВ 2“ и всякакво друго участие на 
Съюза в покриването на тези разходи.

Or. en
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Изменение 24

Предложение за регламент
Приложение – клауза 16 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Бюджетът за определена година се
приема от управителния съвет до края 
на предходната година.

4. Бюджетът за определена година се 
приема от управителния съвет и до края 
на предходната година Съветът 
предоставя на Европейския 
парламент препоръка за 
изпълнението му по отношение на 
финансовото участие на Съюза в 
съвместното предприятие „ГКВ 2“.

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Приложение – клауза 17 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съвместното предприятие „ГКВ 2“ 
ежегодно представя на Комисията 
доклади в съответствие с член 60, 
параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012.

заличава се

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Приложение – клауза 17 – точка 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Счетоводните отчети на 
съвместното предприятие „ГКВ 2“ се 
разглеждат от независим одитен 

заличава се
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орган, както е предвидено в член 60, 
параграф 5 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Приложение – клауза 17 – точка 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Счетоводните отчети на съвместното 
предприятие „ГКВ 2“ не подлежат на 
проверка от страна на Сметната палата.

Счетоводните отчети на съвместното 
предприятие „ГКВ 2“ подлежат на 
проверка от страна на Сметната палата.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Докладчикът приветства предложението на Комисията за регламент на Съвета относно 
„Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (наричано по-долу СП 
„ГКВ 2“) като важен инструмент на „Пакета за инвестиции в иновации“ в рамките на 
програмата „Хоризонт 2020“. Предложението на Комисията предвижда продължаване 
на дейността на създаденото в рамките на Седмата рамкова програма СП „ГКВ 1“ за 
нов период от 10 години. От създаването си досега СП „ГКВ“ демонстрира потенциала 
на водорода като ефикасен енергиен носител и възможностите, които горивните клетки 
като преобразуватели на енергия могат да предложат на Европа за увеличаване на 
енергийната сигурност, намаляване на вредните емисии и стимулиране на устойчив 
дългосрочен растеж. 
Междинната оценка на СП „ГКВ“, извършена през 2011 г. от Европейската комисия, 
показа, че СП „ГКВ“ е послужило успешно до момента като платформа за създаване на
солидно партньорство, за мобилизирането на публично и частно финансиране и за 
засилване на участието на промишления сектор, и особено на МСП, в разработването 
на технологии за ГКВ. Докладчикът признава огромния техническия напредък и 
оперативните успехи на първата програма на СП „ГКВ“, както и солидните постижения 
на СП „ГКВ“ при съобразеното с правилата ефикасно и ефективно изпълнение на 
бюджета на ЕС, и поради това препоръчва продължаването на този положителен и 
конструктивен опит чрез одобряване на предложението на Комисията за регламент на 
Съвета относно СП „ГКВ 2“.

Горивни клетки и водородни технологии: Възможности и предизвикателства за 
Европа

Водородът е енергоносител, който може да се използва за чисти горива, и който е 
практически неограничен. Водородът и неговите различни приложения притежават 
потенциал да предложат ключови решения по отношение на основните 
предизвикателства пред обществото на ЕС от енергийната сигурност и изменението на 
климата до промишлената конкурентоспособност, иновациите и интелигентния растеж. 
Горивните клетки могат да служат като ефикасна технология за преобразуване с много 
предимства както за транспортния, така и за енергийния сектор. Успешното 
разработване и внедряване на технологиите за ГКВ може допълнително да предостави 
алтернативи на изкопаемите горива и да повиши енергийната сигурност на ЕС чрез 
намаляване на зависимостта от вноса на енергия в дългосрочен план. Водородът, 
произведен от възобновяеми енергийни източници, и електролизата на вода в съчетание 
със системи от горивни клетки могат да изиграят важна роля за бъдещия енергиен микс 
в Европа и могат да предложат както на местно, така и на регионално равнище 
конкурентни решения за постигане на интелигентен и приобщаващ растеж.
Разработването на по-гъста инфраструктурна система в целия ЕС ще позволи освен 
това по-ефективното използване на водорода в рамките на транспорта, както и в други 
сектори на икономиката, като същевременно повиши осведомеността на обществото 
относно потенциалните ползи, които технологиите за ГКВ могат да предложат на 
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гражданите на ЕС. Предложените от Комисията цели и дейности на СП „ГКВ“ в тези 
области са насочени към справяне с предизвикателствата и са в съответствие с 
приоритетите на ЕС по отношение, наред с другото, на стратегията „Европа 2020“, 
плана SET, Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. и Европа за ефективно 
използване на ресурсите. 
Успешното и устойчиво развитие и широкото внедряване на технологиите за ГКВ 
зависят в голяма степен от наличието на някои суровини от изключителна важност, 
като например редкоземни елементи, метали от групата на платината и 
високотехнологични метали (например индий и галий). Недостигът на тези материали в 
бъдеще може да се превърне в пречка за развитието на технологиите за ГКВ. Поради 
това целите на съвместното предприятие „ГКВ 2“ следва също да включват и да 
насърчават стратегиите за научноизследователска и развойна дейност и иновации, 
насочени към намирането на подходящи заместители и алтернативни материали там, 
където това е възможно, както и за разработването на модерни технологии за 
ефективно оползотворяване на тези метали от европейски източници (включително 
технологични странични продукти и отпадъци). Докладчикът препоръчва тези 
потенциални пречки да бъдат взети предвид при определянето на дългосрочната 
перспектива за внедряването на технологиите за ГКВ, за да се гарантира, че в 
дългосрочен план ГКВ могат да представляват действително устойчиви решения.

Ролята на СП „ГКВ 2“ като инструмент за постигане на целите на „Европа 2020“

Технологиите за ГКВ могат да допринесат значително за изграждането на икономика с 
ниска въглеродна интензивност, но въпреки бързия напредък на сектора на ГКВ след 
създаването на СП тези технологии все още не са достатъчно зрели да се конкурират 
при равни условия с традиционните технологии. Именно тук СП „ГКВ“ доказа 
възможностите си като катализатор за постигане на резултати, които едва ли може да 
бъдат постигнати самостоятелно от една държава или едно дружество: по-успешно 
привличане на частни инвестиции, предоставяне на стабилна и предвидима 
дългосрочна схема за финансиране, намаляване на инвестиционните рискове за 
заинтересованите страни и ускоряване на темпа, с който технологиите за ГКВ достигат 
зрялост и се въвеждат на пазара. 
Опитът с първото СП „ГКВ“ показва, че съвместното предприятие е оказало 
положително въздействие върху създаването на работни места и равнището на заетост 
в целия ЕС, като се постига средно 10 % повишаване на годишния оборот, средно 8 % 
повишаване на разходите за научноизследователска и развойна дейност, 6 % годишен 
ръст на работните места и 16 % годишно увеличаване на патентите, дадени в ЕС на 
дружества от ЕС в сектора на ГКБ1. Тези положителни тенденции показват добавената 
стойност, която Съвместното предприятие създава чрез съчетаването на публично и 
частно финансиране, за да може ефективно да се стимулира развитието на 
технологиите за ГКВ и да се намалят производствените разходи чрез полагане на 
усилия в областта на научноизследователската и развойната дейност. Европа следва да 
се възползва от предимствата и капацитета, които вече съществуват в сектора на ГКВ и 
да използва набраната инерция, за да се постигне още по-голям и по-бърз напредък на 

                                               
1 „Trends in investments, jobs and turnover in the Fuel cells and Hydrogen sector“ („Тенденции в 
инвестициите, работните места и оборота в сектора на горивните клетки и водорода  Съвместно 
предприятие „Горивни клетки и водород“: февруари 2013 г.
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следващия етап на СП „ГКВ“ като основна платформа за растежа на сектора на ГКВ.

Докладчикът приветства поемането на бюджетни задължения от страна на Комисията 
към приемника на СП „ГКВ“, но би желал да препоръча в Регламента да се посочи по-
ясно размерът на вноските на партньорите и техните съставни субекти, различни от 
Съюза, към оперативните разходи, към нефинансовите вноски за проекта и към 
допълнителни дейности, както и на приноса на други участници в нефинансовите 
вноски за проекта и в допълнителните дейности. Той е на мнение, че това ще осигури 
по-ефективен по отношение на разходите начин за прилагане на разпоредбите на 
регламента, ще доведе до по-голяма прозрачност, опростяване и яснота по отношение 
на задълженията и отговорностите на участниците и по този начин ще привлече нови 
участници от сектора, които да допринасят за дейностите на предприятието.

Накрая, но не на последно място по значение, докладчикът би желал да изтъкне, че по-
нататъшните широкомащабни транснационални и междусекторни механизми и усилия 
са от решаващо значение за гарантиране на ефективни резултати и съгласуваност 
между програмите и инструментите на държавите членки и че СП „ГКВ“ предлага 
важна платформа за такова сътрудничество в сектора. Освен това „Хоризонт 2020“ ще 
предложи нови разпоредби за постигане на по-голямо взаимодействие между рамковата 
програма и структурните фондове. Те може да продължат да се използват, за да се 
създадат допълнителни стимули на регионално равнище. Това може да е особено 
важно, тъй като някои от западните държави –членки на ЕС, могат вече да се 
възползват от значително напреднала научноизследователска и развойна дейност и 
технологично ноу-хау, докато източните държави – членки на ЕС, могат да предложат 
базата за развитието на демонстрационни и пилотни проекти. Възможностите за 
допълващи се действия, обединяване и споделяне на знанията, ресурси и 
изследователска инфраструктура, както и по-нататъшното развиване на взаимодействия 
(изток — запад) под покровителството на СП трябва да бъдат проучени допълнително 
през следващата фаза на СП „ГКВ“.

Освобождаване от отговорност на СП „ГКВ“

Докладчикът е загрижен във връзка с факта, че съгласно предложението на Комисията 
към СП „ГКВ 2“ ще се прилага член 209 от новия Финансов регламент (вместо член 
208) и то няма вече да е пряко отговорно на Парламента и няма да бъде подлагано на 
външен одит от страна на Сметната палата, каквато беше практиката досега.
Придобитият опит от дейността на Съвместното предприятие „ГКВ“ като орган на 
Съюза по смисъла на член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 показва, че 
настоящата рамка на функциониране е достатъчно гъвкава и добре адаптирана към 
нуждите на Съвместното предприятие. Ето защо докладчикът счита, че СП следва да 
функционира в съответствие с член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 
правила, приложими за общия бюджет на Съюза , който замени член 185 от Регламент 
№ 1605/2002, и да приеме финансови правила, които не следва да се отклоняват от 
рамковия Финансов регламент, освен при определени обстоятелства, какъвто е случаят 
понастоящем.
По тази причина докладчикът препоръчва освобождаването от отговорност във връзка с 
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изпълнението на бюджета по отношение на финансовото участие на Съюза в 
съвместното предприятие „ГКВ 2“ да се предостави от Европейския парламент по 
препоръка на Съвета и в съответствие с процедура, предвидена във финансовите 
правила на съвместното предприятие „ГКВ 2“. Докладчикът смята, че това е важен 
аспект за гарантиране на независимостта на СП „ГКВ 2“ и за предоставяне на СП на 
достатъчно свобода да управлява процесите си без допълнителна административна 
тежест.

Заключения

Натрупаният опит със СП „ГКВ 1“ показва как някои предизвикателства могат успешно 
да се превърнат във възможности за създаване на работни места, растеж и иновации в 
ЕС, посредством съвместни усилия и общ ангажимент на обществените и частните 
заинтересовани страни, както и наличие на подходящ инструмент за такова 
сътрудничество. Технологиите за ГКВ могат да предоставят редица чисти, устойчиви в 
дългосрочен план европейски решения на много обществени предизвикателства, но 
тези технологии все още се сблъскват с много пречки пред ефективната 
научноизследователска дейност и иновациите и пред широкомащабното им внедряване. 
Разработването и прилагането на подходящи регулаторни и икономически механизми, 
както и ясният по-дългосрочен политически ангажимент са от решаващо значение за 
включването на тези технологии на пазара и за максималното увеличаване на ползите 
от тях в бъдеще. 
Предложението на Комисията за продължаване на дейността на съвместното 
предприятие „ГКВ 1“ дава ясен сигнал за по-дългосрочен ангажимент към 
перспективите на ЕС по отношение на развитието на технологиите за ГКВ и е важен 
инструмент за изграждане на по-силен, по-устойчив и конкурентоспособен в световен 
мащаб сектор на ГКВ в ЕС, както и за насърчаване на европейското лидерство в 
областта на тези технологии на международно равнище.
Докладчикът подкрепя продължаването на дейността на съвместното предприятие 
„ГКВ“ до 31 декември 2024 г. като основен инструмент за по-нататъшното прилагане 
на програмата за научни изследвания и иновации на ЕС и за по-нататъшно надграждане 
въз основа на напредъка, постигнат от СП „ГКВ 1“. По този начин Европа ще може да 
се възползва в пълна степен от предимствата на тези ключови за в бъдеще технологии.


