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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předkládané ve dvousloupcové formě

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

návrh nařízení Rady o společném podniku pro palivové články a vodík 2
(COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2013)0506),

– s ohledem na článek 187 a čl. 188 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle 
něhož Evropská rada konzultovala návrh s Parlamentem (C7-0256/2013),

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0001/2013),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie 
změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Záměrem nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. …/2013 ze dne 
… 2013 o zřízení Horizontu 2020 –
rámcového programu pro výzkum a 
inovace (2014–2020)11 je dosáhnout 
většího dopadu na výzkum a inovace 
spojením rámcového programu 
Horizont 2020 s finančními prostředky 
soukromého sektoru v rámci partnerství 
veřejného a soukromého sektoru 

(4) Záměrem nařízení Evropského 
parlamentu a Rady11 (EU) č. …/2013 ze 
dne … 2013 (rámcový program 
Horizont 2020) je dosáhnout většího 
účinku pro výzkum a inovace spojením 
finančních prostředků z rámcového 
programu Horizont 2020 a prostředků 
soukromého sektoru v partnerstvích 
veřejného a soukromého sektoru 
v klíčových oblastech, kde mohou výzkum 
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v klíčových oblastech, kde výzkum a 
inovace mohou přispět k širším evropským 
cílům v oblasti konkurenceschopnosti a 
mohou napomoci k řešení společenských 
výzev. Účast Unie v těchto partnerstvích 
může mít podobu finančních příspěvků pro 
společné podniky založené na základě 
článku 187 Smlouvy podle rozhodnutí 
č. 1982/2006/ES.

a inovace přispět k širším evropským cílům 
v oblasti konkurenceschopnosti, 
efektivnějšímu využívání soukromých 
investic a pomoci při zvládání 
společenských výzev. Tato partnerství by 
měla být založena na dlouhodobém 
závazku zahrnujícím vyvážený příspěvek 
od všech partnerů, měla by být odpovědná 
za dosažení stanovených cílů a být v 
souladu se strategickými cíli Unie 
týkajících se výzkumu, vývoje a inovací. 
Řízení a fungování těchto partnerství by 
měla být otevřená, transparentní, účinná 
a účelná a měla by poskytovat rovné 
příležitosti pro účast všech zúčastněných 
stran působících v konkrétních oblastech 
těchto partnerství. Účast Unie v těchto 
partnerstvích může mít formu finančních 
příspěvků pro společné podniky zřízené na 
základě článku 187 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) podle rozhodnutí 
1982/2006/ES.

__________________ __________________
11Úř. věst. ... [rámcový program
Horizont 2020].

11 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. …/2013 ze dne… 2013 o 
zřízení Horizontu 2020 – rámcového 
programu pro výzkum a inovace (2014–
2020), kterým se zrušuje rozhodnutí 
1982/2006/ES (Úř. věst. L....).

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 
č. […]/2013 ze dne […] 2013 o zřízení 
zvláštního programu k provedení 
Horizontu 2020 (2014–2020)12 by 
společným podnikům založeným podle 
rozhodnutí (EU) č. 1982/2006/ES měla být 

(5) V souladu s rámcovým programem 
Horizont 2020 a rozhodnutím Rady12 (EU) 
č.[…/2013 by společným podnikům 
založeným podle rozhodnutí (EU) 
č. 1982/2006/ES měla být poskytnuta další 
podpora, a to za podmínek stanovených 
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poskytnuta další podpora, a to za podmínek 
stanovených v rozhodnutí (EU) 
č. […]/2013.

v rámcovém programu Horizont 2020 a v
rozhodnutí (EU) č. ... / 2013 zejména v 
článku 25 rámcového programu Horizont 
2020 a při plném respektování obecných 
zásad stanovených v tomto programu, 
zejména zásady týkající se rovnosti žen a 
mužů a otevřeného přístupu.

__________________ __________________
12 Úř. věst. ... [rámcový program
Horizont 2020].

12 Rozhodnutí Rady (EU) č. …/2013 ze 
dne… 2013 o zřízení zvláštního programu 
k provedení Horizontu 2020 (2014–
2020)Úř. věst. L....

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pokračující podpora výzkumného 
programu v oblasti palivových článků a 
vodíku by měla rovněž zohlednit 
zkušenosti získané v souvislosti 
s činnostmi společného podniku pro 
palivové články a vodík, včetně výsledků 
jeho prvního předběžného hodnocení a 
výsledků doporučení zúčastněných 
stran15, a měla by být realizována pomocí 
struktury a podle pravidel lépe 
přizpůsobených účelu v zájmu zvýšení 
účinnosti a dosažení zjednodušení. Za 
tímto účelem by společný podnik pro 
palivové články a vodík 2 měl přijmout 
finanční pravidla specifická z hlediska 
jeho potřeb v souladu s článkem 209
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 
25. října 2012, kterým se stanoví finanční 
pravidla o souhrnném rozpočtu Unie16.

(7) Zkušenosti získané v souvislosti 
s činnostmi společného podniku pro 
palivové články a vodík jakožto subjektu 
Unie podle článku 185 nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/200215a ukazují, 
že současný provozní rámec je dostatečně 
pružný a uzpůsobený potřebám 
společného podniku. Společný podnik pro 
palivové články a vodík 2 by měl fungovat 
v souladu s článkem 208 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/201216 a měl by přijmout 
finanční pravidla, která by se neměla 
odchylovat od tohoto nařízení, s výjimkou 
případů, kdy to vyžadují jeho specifické 
potřeby a podnik získá předchozí souhlas 
Komise, jak je tomu v současné době.

__________________ __________________
15. „Trends in investments, jobs and 
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turnover in the Fuel cells and Hydrogen 
sector“ („Trendy v investicích, pracovních 
místech a obratu v odvětví palivových 
článků a vodíku“) – výsledky konzultace 
se zúčastněnými stranami: 
http://www.fch-ju.eu/page/publications

15a Nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, 
kterým se stanoví finanční nařízení o 
souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství (Úř. věst. L 248, 16. 9. 2002, 
s. 1).

16 Úř. věst. L 298, 26. 10. 2012, s. 84. 16 Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. 
října 2012, kterým se stanoví finanční 
pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o 
zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26. 10. 2012, 
s. 84).

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Příspěvky jiných členů společného 
podniku pro palivové články a vodík 2, 
než je Unie, mohou také zahrnovat 
příspěvky ve formě věcného plnění. Při 
použití příspěvků ve formě věcného plnění 
je třeba věnovat zvláštní pozornost 
transparentnosti a zjednodušení jejich 
používání, jakož i jejich souladu s jinými 
příslušnými pravidly a postupy. Toto 
nařízení by proto mělo mimo jiné stanovit 
výši různých druhů příspěvků jiných 
členů společného podniku pro palivové 
články a vodík 2, než je Unie, ve formě 
věcného plnění do činnosti společného 
podniku, dále způsob praktického 
uplatňování požadavků na každoroční 
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podávání zpráv a sledování příspěvků ve 
formě věcného plnění, které nemusí být 
nutně odpovídat obdobím podávání zpráv 
o projektech nebo se zjednodušujícím 
opatřením plánovaným v rámci 
rámcového programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Toto nařízení by mělo stanovit 
nákladově efektivní způsob, jak uplatnit 
ustanovení článku 4 s cílem snížit 
administrativní zátěž pro společný podnik 
a jeho členy. Článek 4 a bod 13 stanov 
uvedených v příloze k tomuto nařízení by 
měly jasně stanovit výši příspěvků 
průmyslového uskupení a výzkumného 
uskupení a jejich složek určených na 
provozní náklady, na příspěvky ve formě 
věcného plnění v rámci projektů a na 
další činnosti, stejně jako výši příspěvku 
ostatních účastníků na příspěvky ve formě 
věcného plnění z projektů a na další 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V souladu s čl. 287 odst. 1 Smlouvy 
zřizovací akty každé z institucí nebo jiných 
subjektů zřízených Unií mohou vyloučit 

(19) V souladu s čl. 287 SFEU má 
účetnictví institucí uvedených v článku 208
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 
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přezkoumávání účetnictví všech příjmů a 
výdajů těchto institucí nebo subjektů 
Účetním dvorem. V souladu s čl. 60 
odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012 má účetnictví institucí 
uvedených v článku 209 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012 přezkoumat 
nezávislý auditor, který se má mimo jiné 
vyjádřit k věrohodnosti účetnictví a k 
legálnosti a správnosti uskutečněných 
transakcí. Snaha zamezit zdvojování 
přezkumů účetnictví opravňuje k tomu, 
aby účetnictví společného podniku pro 
palivové články a vodík 2 nepodléhalo 
přezkumu ze strany Účetního dvora.

přezkoumat Účetní dvůr, který se má 
mimo jiné vyjádřit k věrohodnosti 
účetnictví a k legálnosti a správnosti 
uskutečněných transakcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Na společný podnik pro palivové 
články a vodík 2 by se mělo v souladu s 
článkem 32 rámcového programu 
Horizont 2020 vztahovat průběžné 
předběžné hodnocení, které by mělo mimo 
jiné zahrnovat analýzu jeho otevřenosti, 
transparentnosti, účinnosti a účelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Společný podnik FCH 2 tvoří subjekt, 
který je pověřen uskutečňováním 

3. Společný podnik FCH 2 tvoří subjekt
podle článku 208 nařízení (EU, Euratom) 
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partnerství veřejného a soukromého 
sektoru podle článku 209 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012.

č. 966/2012.

__________________
19 Úř. věst. L 298, 26. 10. 2012, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispívat k provádění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. .../2013 o zřízení rámcového programu 
Horizont 2020, a zejména části ...  
rozhodnutí Rady č. .../2013/EU ze dne ... 
2013 o zřízení zvláštního programu 
k provedení Horizontu 2020;

a) přispívat k provádění rámcového 
programu Horizont 2020, a zejména 
nejméně tří ze specifických cílů v rámci 
jeho priority „společenské výzvy“, 
rozhodnutí č. .../2013/EU [zvláštní 
program k provedení Horizontu 2020]. 

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zvýšit energetickou účinnost výroby 
vodíku elektrolýzou vody a současně snížit 
kapitálové náklady tak, aby kombinace 
vodíku se systémem palivových článků 
byla schopna konkurovat alternativám 
dostupným na trhu, a

– zvýšit energetickou účinnost výroby 
vodíku elektrolýzou vody a 
z obnovitelných zdrojů energie a současně 
snížit kapitálové a provozní náklady tak, 
aby kombinace vodíku se systémem 
palivových článků byla schopna 
konkurovat alternativám dostupným na 
trhu, a

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– posílit spojení mezi demonstračními 
projekty a výsledky a převodem těchto 
výsledků výzkumu do pilotních aplikací a 
atraktivních tržních řešení, tj. zkrátit cestu 
mezi zkušebním používáním těchto 
technologií a jejich uvedením na trh, 

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 4 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– přispívat k rozvoji hustší infrastruktury 
a zvyšování povědomí veřejnosti i jejího 
přijetí těchto technologií předáváním 
know-how a odborných znalostí 
výkonnějších členských států méně 
výkonným členským státům 
prostřednictvím zkušebních a pilotních 
projektů a center „Západ-Východ“,

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 4 c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podporovat rozvoj pokročilých 
technologií pro zpětné získávání kovů, 
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které jsou velmi důležité pro rozvoj a 
zavádění technologií FCH ze zdrojů Unie, 
včetně technologických vedlejších 
produktů a odpadů, a

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 4 d (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– omezit využívání tzv. „kritických 
surovin“ definovaných Komisí a určit 
náležité náhrady, jsou-li technicky 
proveditelné a ekonomicky 
ospravedlnitelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvek je hrazen z rozpočtových 
prostředků souhrnného rozpočtu Unie 
přidělených na zvláštní program k 
provedení rámcového programu Horizont
2020 v souladu s příslušnými ustanoveními 
čl. 58 odst. 1 písm. c) bodem iv) a článků 
60 a 61 nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 pro subjekty uvedené v článku
209 uvedeného nařízení.

Příspěvek je hrazen z rozpočtových 
prostředků souhrnného rozpočtu Unie 
přidělených na rozhodnutí č. ... / 2013/EU 
[zvláštní program Horizont 2020] v 
souladu s příslušnými ustanoveními čl. 58 
odst. 1 písm. c) bodem iv) a článků 60 a 61 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 pro 
subjekty uvedené v článku 208 uvedeného 
nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společný podnik FCH 2 přijme svá 
zvláštní finanční pravidla v souladu
s článkem 209 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2013 a nařízením (EU) č. ...
[nařízení v přenesené pravomoci o 
vzorovém finančním nařízení pro 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru].

Společný podnik FCH 2 přijme svá 
zvláštní finanční pravidla v souladu
s článkem 208 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2013 a nařízením Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. ...  19a

__________________
19a Nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. .../... [o rámcovém 
finančním nařízení pro subjekty uvedené 
v článku 208 nařízení Rady (EU, 
Euratom) č. 966/2012 Evropského 
parlamentu a Rady (C(2013)06287 –
2013/2864(DEA))](Úř. věst. L...]. 

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Absolutorium za plnění rozpočtu, pokud 
jde o příspěvek Unie do společného 
podniku FCH 2, je součástí absolutoria, 
které Komisi na doporučení Rady uděluje 
Evropský parlament v souladu s postupem 
stanoveným v článku 319 Smlouvy.

1. Absolutorium za plnění rozpočtu, pokud 
jde o příspěvek Unie do společného 
podniku FCH 2, uděluje Evropský 
parlament na doporučení Rady a v souladu 
s postupem stanoveným finančními 
předpisy společného podniku FCH.

Or. en
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Společný podnik FCH 2 plně 
spolupracuje s orgány, které se účastní 
postupu udělování absolutoria, a případně 
jim poskytuje nezbytné doplňující 
informace. V této souvislosti může být 
vyzván, aby se v zastoupení účastnil 
jednání s příslušnými orgány nebo 
institucemi a byl nápomocen pověřené 
schvalující osobě Komise.

2. Společný podnik FCH 2 plně 
spolupracuje s orgány, které se účastní 
postupu udělování absolutoria, a případně 
jim poskytuje nezbytné doplňující 
informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský úřad pro boj proti podvodům 
(OLAF) může provádět šetření, včetně 
kontrol a inspekcí na místě, v souladu 
s předpisy a postupy stanovenými v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 
o vyšetřování prováděném Evropským 
úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a 
v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům 
a jiným nesrovnalostem22 s cílem zjistit, 
zda v souvislosti s dohodami, rozhodnutími 
nebo zakázkami financovanými podle 
tohoto nařízení nedošlo k podvodu, korupci 
nebo jinému protiprávnímu jednání 
poškozujícímu finanční zájmy Unie.

2. Evropský úřad pro boj proti podvodům 
(OLAF) může provádět šetření, včetně 
kontrol a inspekcí na místě, v souladu 
s ustanoveními a postupy uvedenými 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/201321 a v nařízení 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/962222 s cílem 
zjistit, zda v souvislosti s dohodami, 
rozhodnutími nebo zakázkami 
financovanými podle tohoto nařízení 
nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání poškozujícímu 
finanční zájmy Unie.
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__________________ __________________
21 Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1. 21 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 
11. září 2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 
1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 
1).

22 Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2–5. 22 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 
2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o 
kontrolách a inspekcích na místě 
prováděných Komisí za účelem ochrany 
finančních zájmů Evropských 
společenství proti podvodům a jiným 
nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Společný podnik FCH 2 přistoupí k 
interinstitucionální dohodě ze dne 25. 
května 1999 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o vnitřním 
vyšetřování prováděném úřadem OLAF23. 
Společný podnik FCH 2 přijme opatření 
nezbytná k tomu, aby vnitřní vyšetřování 
prováděné úřadem OLAF usnadnil.

5. Společný podnik FCH 2 přistoupí k 
interinstitucionální dohodě ze dne 25. 
května 1999 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o vnitřním 
vyšetřování prováděném úřadem OLAF23. 
Společný podnik FCH 2 přijme opatření 
nezbytná k tomu, aby vnitřní vyšetřování 
prováděné úřadem OLAF usnadnil.

__________________ __________________
23 Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15. 23 Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1 

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Příloha – čl. 7 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přijímá roční rozpočet společného 
podniku FCH 2, včetně plánu pracovních 
míst s uvedením počtu dočasných 
pracovních míst podle jednotlivých 
funkčních skupin a platových tříd a počtu 
smluvních pracovníků a vyslaných 
národních odborníků vyjádřených 
v přepočtu na plné pracovní úvazky;

c) přijímá roční rozpočet společného 
podniku FCH 2, před tím, než Rada 
doporučí Evropskému parlamentu jeho 
provedení, pokud jde o výši příspěvku 
Unie do společného podniku FCH 2,
včetně plánu pracovních míst s uvedením 
počtu dočasných pracovních míst podle 
jednotlivých funkčních skupin a platových 
tříd a počtu smluvních pracovníků a 
vyslaných národních odborníků 
vyjádřených v přepočtu na plné pracovní 
úvazky;

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Příloha – čl. 11 – bod 3 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ročním pracovním plánům; d) ročním pracovním plánům a odhadům 
příslušných výdajů včetně příspěvků ve 
formě věcného plnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Příloha – čl. 13 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příspěvků ve formě věcného plnění od 
ustavujících subjektů jiných členů než Unie 
podílejících se na nepřímých akcích, jež 

b) jasně stanovených příspěvků ve formě 
věcného plnění alespoň ve výši finančního 
příspěvku Unie od ustavujících subjektů
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sestávají z nákladů, které jim při provádění 
nepřímých akcí vznikly, a jež jsou sníženy 
o příspěvek společného podniku FCH 2 a o 
veškeré další příspěvky Unie na pokrytí 
těchto nákladů.

jiných členů než Unie podílejících se na 
nepřímých akcích, jež sestávají z nákladů, 
které jim při provádění nepřímých akcí 
vznikly, a jež jsou sníženy o příspěvek 
společného podniku FCH 2 a o veškeré 
další příspěvky Unie na pokrytí těchto 
nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Příloha – čl. 16 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Roční rozpočet pro daný rok přijme 
správní rada do konce roku předchozího.

4. Roční rozpočet pro daný rok přijme 
správní rada do konce roku předchozího a 
Rada ho doporučí Evropskému 
parlamentu, pokud jde o jeho provádění s 
ohledem na výši příspěvku Unie do 
společného podniku FCH 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Příloha – čl. 17 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Společný podnik FCH 2 předkládá 
každoročně Komisi zprávu v souladu 
s čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Příloha – čl. 17 – bod 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Účetnictví společného podniku FCH 2 
přezkoumá nezávislý auditor, jak je 
stanoveno v čl. 60 odst. 5 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Příloha – čl. 17 – bod 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účetnictví společného podniku FCH 2 
nepodléhá přezkumu Účetního dvora.

Účetnictví společného podniku FCH 2 
podléhá přezkumu Účetního dvora.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Zpravodaj vítá návrh Komise na nařízení Rady o „společném podniku pro palivové články a 
vodík 2“ (dále jen společný podnik FCH 2) jako důležitého nástroje balíčku investic do 
inovací v rámci programu Horizont 2020 za účelem pomoci k řešení hlavních společenských 
výzev, kterým Evropa čelí. Návrh Komise stanoví prodloužení činnosti společného podniku 
FCH 1, která byla zahájena v rámci sedmého rámcového programu, o dalších 10 let. Od svého 
založení společný podnik FCH dokládá potenciál vodíku jako nosiče energie a palivových 
článků jako účinných konvertorů energie a ukazuje, že palivové články jako konvertory 
energie mohou Evropě pomoci zvýšit bezpečnost dodávek energie, snížit emise škodlivých 
látek a stimulovat udržitelný dlouhodobý růst. 
Předběžné hodnocení společného podniku FCH, které Komise provedla v roce 2011, ukázalo, 
že společný podnik FCH úspěšně slouží jako platforma pro vytvoření pevného partnerství, 
účinnější využití pákového efektu veřejných a soukromých finančních prostředků a pro silné 
zapojení průmyslu, zejména malých a středních podniků, do rozvoje technologií FCH.
Zpravodaj uznává, že program prvního společného podniku FCH dosáhl výrazného 
provozního úspěchu a uspokojivých výsledků při plnění rozpočtu EU řádným, účinným a 
účelným způsobem, a proto doporučuje, aby tyto pozitivní a konstruktivní zkušenosti byly 
nadále rozvíjeny a návrh Komise na nařízení Rady o společném podniku FCH 2 byl schválen.

Technologie pro palivové články a vodík: Příležitosti a výzvy pro Evropu

Vodík je nosičem energie, který může být použit jako čisté palivo a je prakticky neomezený. 
Vodík a různé způsoby jeho použití mají potenciál přinést stěžejní řešení hlavních 
společenských výzev EU sahajících od energetické bezpečnosti a změny klimatu po 
konkurenceschopnost průmyslu, inovace a inteligentní růst. Palivové články mohou sloužit 
jako efektivní konverzní technologie přinášející řadu výhod pro odvětví dopravy a energetiky. 
Úspěšný rozvoj technologií FCH a jejich zavádění dále může zajistit alternativy k fosilním 
palivům a zvýšit energetickou bezpečnost EU tím, že v dlouhodobém horizontu sníží závislost 
na dovozu energie.  Vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů energie a elektrolýzou vody 
může být v budoucnosti spolu se systémy palivových článků důležitou součástí skladby 
zdrojů energie v Evropě a může na místní i regionální úrovni nabídnout konkurenceschopná 
řešení pro dosažení inteligentního růstu podporujícího začlenění.
Rozvoj hustšího systému infrastruktury v celé EU bude napříště umožňovat efektivněji vodík 
využívat v dopravě i v jiných odvětvích ekonomiky a současně se bude zvyšovat povědomí 
veřejnosti o potenciálních výhodách, které mohou technologie FCH nabídnout občanům EU. 
Cíle a činnosti společného podniku FCH v těchto oblastech tak, jak je navrhuje Komise, jsou 
výrazně zaměřeny na řešení těchto výzev a jsou v souladu s prioritami EU mimo jiné 
v souvislosti se strategií Evropa 2020, Evropským strategickým plánem pro energetické 
technologie (plán SET), Energetickým plánem do roku 2050 a iniciativou Evropa účinněji 
využívající zdroje. 
Úspěšný a udržitelný rozvoj a rozsáhlé zavádění technologií FCH bude do značné míry 
záviset na dostupnosti některých kritických surovin jako například vzácných zemin, 
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platinových kovů a kovů využívaných ve vyspělých technologiích (např. indium a gallium). 
Budoucí nedostatek těchto materiálů se může stát překážkou rozvoje technologií FCH. Cíle 
společného podniku FCH 2 by měly zahrnovat a podporovat také strategie výzkumu, vývoje a 
inovací zaměřené na nalezení pokud možno vhodných náhrad a alternativních materiálů, 
stejně jako na vývoj pokročilých technologií pro efektivní zpětné získávání těchto kovů 
z evropských zdrojů (včetně technologických vedlejších produktů a odpadů). Zpravodaj 
doporučuje, aby se tyto potenciální překážky vzaly v úvahu při stanovení dlouhodobé vize pro 
využívání technologií FCH, aby se zajistilo, že se FCH budou moci být v dlouhodobém 
horizontu skutečně udržitelným řešením.

Úloha společného podniku FCH 2 jako nástroje k dosažení cílů strategie EU 2020

Technologie FCH mohou významně přispět k nízkouhlíkové ekonomice, ale navzdory 
rychlému pokroku v odvětví FCH, k němuž došlo od zřízení společného podniku, nejsou tyto 
technologie stále dostatečně vyspělé na to, aby mohly za rovných podmínek soutěžit 
s tradičními technologiemi. A právě zde společný podnik FCH prokázal svou sílu vedoucí 
k rychlejšímu získávání výsledků, kterých by jedna země nebo společnost pravděpodobně 
sama nedosáhla: úspěšnější využití pákového efektu soukromých investic, poskytování 
stabilního a předvídatelného dlouhodobějšího financování systému, snižování investiční rizika 
pro zúčastněné strany a zvyšování rychlosti, s jakou technologie FCH dosáhnou vyspělosti a 
jsou uvedeny na trhy. 
Zkušenosti z prvního společného podniku FCH ukazují, že společný podnik měl pozitivní 
dopad na tvorbu pracovních míst a míru zaměstnanosti v celé EU a přinesl průměrný růst 
ročního obratu o 10 %, průměrné zvýšení výdajů na výzkum a vývoj o 8 %, roční růst počtu 
pracovních míst o 6 % a meziroční nárůst počtu patentů udělených v EU společnostem EU 
v oblasti FCG o 16 %.1 Tyto pozitivní trendy prokázaly přidanou hodnotu, kterou společný 
podnik vytváří spojením veřejných a soukromých prostředků pro účinnou stimulaci rozvoje 
technologií FCH a snížení výrobních nákladů díky úsilí v oblasti výzkumu a vývoje. Evropa 
by měla těžit ze stávajících zisků a kapacity odvětví FCH a měla by využívat potenciálu 
dalšího a rychlejšího rozvoje, který přinese další fáze společného podniku FCH coby klíčová 
platforma pro růst v odvětví FCH.
Zpravodaj vítá rozpočtové závazky Komise pro nástupce společného podniku FCH, ale 
doporučil by, aby nařízení jasněji stanovilo výši příspěvků jiných partnerů a jejich složek, než 
je Unie, na provozní náklady, na příspěvky ve formě věcného plnění v rámci projektů a na 
další činnosti, stejně jako výši příspěvku ostatních účastníků na příspěvky ve formě věcného 
plnění na projekty a na další činnosti. Domnívá se, že by tak bylo dosaženo nákladově 
efektivnějšího způsobu provádění ustanovení nařízení, přineslo by to větší transparentnost, 
zjednodušení a přesnost, pokud jde o závazky a povinnosti účastníků, a tím by se posílila 
atraktivnost společných podniků pro nové průmyslové subjekty, které budou chtít k činnostem 
podniku přispět.

Zpravodaj by v neposlední řadě chtěl poukázat na to, že pro zajištění efektivnějších výsledků 
a soudržnosti mezi programy a nástroji členských států jsou rozhodující trvalé rozsáhlé, 
nadnárodní a meziodvětvové mechanismy a úsilí a že společný podnik FCH nabízí důležitou 
platformu pro spolupráci v tomto odvětví. Program Horizont 2020 nabídne kromě toho 
                                               
1 „Trends in investments, jobs and turnover in the Fuel cells and Hydrogen sector“ („Trendy v investicích, 
pracovních místech a obratu v odvětví palivových článků a vodíku“). Společný podnik FCH. Únor 2013.
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několik nových opatření pro lepší součinnost mezi rámcovým programem a strukturálními 
fondy. Ta mohou být dále použita k vytvoření dalšího pákového efektu na regionální úrovni, 
což může být zvláště důležité vzhledem k tomu, že některé západní členské státy EU již 
mohou těžit z velmi vyspělého výzkumu a vývoje a technologického know-how, zatímco 
východní členské státy EU mohou nabídnout prostor pro rozvoj demonstračních a pilotních 
projektů. Možnosti doplňujících akcí, společného využívání a sdílení znalostí, zdrojů a 
výzkumné infrastruktury a rozvoj dalších synergií (východ – západ) pod záštitou společného 
podniku by v průběhu další fáze společného podniku FCH měly být dále zkoumány.

Udělení absolutoria společnému podniku FCH

Zpravodaj se obává, že podle návrhu Komise by společný podnik FCH 2 byl subjektem, na 
nějž se vztahuje článek 209 nového finančního nařízení (místo článku 208), a nebyl by již 
odpovědný přímo Parlamentu, ani by nebyl podrobován externímu auditu Účetního dvoru 
jako dříve.
Zkušenosti získané z fungování společného podniku FCH jakožto subjektu Unie podle článku 
185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ukazují, že současný provozní rámec byl 
dostatečně pružný a řádně uzpůsobený potřebám společného podniku. Zpravodaj se proto 
domnívá, že společný podnik by měl dál provozovat svou činnost v souladu s článkem 208 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, 
kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie, jímž byl článek 185 nařízení 
č. 1605/2002 nahrazen, a měl by přijmout finanční pravidla, která by se od rámcového 
finančního nařízení měla odchylovat pouze v případě, že si to vyžádají zvláštní okolnosti, jak 
je tomu v současnosti.
Zpravodaj proto doporučuje, aby absolutorium za plnění rozpočtu, pokud jde o příspěvek 
Unie do společného podniku FCH 2, uděloval Evropský parlament na doporučení Rady a 
v souladu s postupem stanoveným finančními předpisy společného podniku FCH. Zpravodaj 
se domnívá, že je to důležité pro zajištění autonomie společného podniku FCH 2 a proto, aby 
měl společný podnik dostatek volnosti při řízení svých kroků bez další administrativní zátěže.

Závěry

Zkušenosti se společným podnikem FCH 1 ukazují, jak lze díky společnému úsilí a odhodlání 
veřejného a soukromého sektoru a existenci vhodného nástroje pro takovou spolupráci některé 
problémy úspěšně přeměnit v příležitosti pro vytváření pracovních míst, růst a inovace v EU . 
Technologie FCH mohou nabídnout na evropské úrovni celou řadu čistých, dlouhodobě 
udržitelných řešení pro mnoho společenských výzev, ale tyto technologie se stále potýkají 
s mnoha překážkami bránícími efektivnímu výzkumu a inovacím i jejich většímu rozšíření. 
Pro uvádění těchto technologií na trhy a maximalizaci jejich přínosu pro budoucnost je zcela 
zásadní navrhování a uplatňování vhodných regulačních a obchodních mechanismů i jasný 
závazek provádět dlouhodobější politiky. 
Návrh Komise na prodloužení fungování společného podniku FCH 1 je jasným signálem 
takového dlouhodobějšího závazku a celoevropské vize rozvoje technologií FCH a slouží jako 
důležitý nástroj pro budování silnějšího, udržitelnějšího a celosvětově konkurenceschopného 
odvětví FCH v EU i jako nástroj podpory vedoucího postavení Evropy v oblasti těchto 
technologií v celosvětovém měřítku.
Zpravodaj podporuje pokračování činnosti společného podniku FCH do 31.prosince 2024, 
neboť je klíčovým nástrojem pro další provádění programu EU pro výzkum a inovace a staví 
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na pokroku, kterého dosáhl společný podnik FCH 1. Evropa tak bude moci plně využívat 
výhod těchto klíčových technologií pro budoucnost.


