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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2
(COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0506),

– der henviser til artikel 187 og artikel 188, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0256/2013),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-
0000/2013),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/2013 af … 2013 
om Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020)11

sigtes der mod at opnå øget indvirkning på 
forskning og innovation ved at kombinere 
Horisont 2020-rammeprogrammet og 
midler fra den private sektor i offentlig-
private partnerskaber inden for centrale 

(4) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/201311 (Horisont 
2020 – rammeprogrammet) sigtes der mod 
at opnå øget indvirkning på forskning og 
innovation ved at kombinere finansiering 
under Horisont 2020-rammeprogrammet 
og midler fra den private sektor i offentlig-
private partnerskaber inden for centrale 
områder, hvor forskning og innovation kan 
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områder, hvor forskning og innovation kan 
bidrage til opnåelse af Unionens 
overordnede mål om konkurrenceevne og 
hjælpe med at tackle samfundsmæssige 
udfordringer. Unionens deltagelse i disse 
partnerskaber kan tage form af økonomiske 
bidrag til fællesforetagender, der oprettes 
på basis af artikel 187 i traktaten i henhold 
til afgørelse nr. 1982/2006/EF.

bidrage til opnåelse af Unionens 
overordnede mål om konkurrenceevne, 
tiltrække private investeringer på mere 
effektiv vis og hjælpe med at tackle 
samfundsmæssige udfordringer. Disse 
partnerskaber bør bygge på et langsigtet 
engagement, herunder et afbalanceret 
bidrag fra alle partnere, ligesom de bør 
være ansvarlige for at nå deres mål og på 
linje med EU's strategiske mål inden for 
forskning, udvikling og innovation. 
Partnerskaberne bør styres og fungere på 
en åben, gennemsigtig og effektiv måde 
og give alle interessenter, der er aktive på 
de specifikke områder, som er omfattet af 
de pågældende partnerskaber, lige 
mulighed for at deltage. Unionens 
deltagelse i disse partnerskaber kan tage 
form af økonomiske bidrag til 
fællesforetagender, der oprettes på basis af 
artikel 187 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) i henhold 
til afgørelse nr. 1982/2006/EF.

__________________ __________________
11 EUT … [H2020 RP] 11 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. …/2013 af ... 2013 
om Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020) og 
om ophævelse af beslutning nr. 
1982/2006/EF (EUT L...).

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I henhold til Rådets afgørelse (EU) nr. 
…/2013 af … 2013 om særprogrammet til 
gennemførelse af Horisont 2020 (2014-
2020)12 bør der ydes yderligere støtte til 
fællesforetagender, der oprettes i henhold 
til afgørelse nr. 1982/2006/EF på de vilkår, 

(5) I henhold til Horisont 2020-
rammeprogrammet og Rådets afgørelse 
(EU) nr. …/201312 bør der ydes yderligere 
støtte til fællesforetagender, der oprettes i 
henhold til afgørelse nr. 1982/2006/EF på 
de vilkår, der anføres i Horisont 2020-



PR\1007628DA.doc 7/23 PE522.764v01-00

DA

der anføres i afgørelse (EU) nr. […]/2013. rammeprogrammet og i afgørelse (EU) nr. 
[…]/2013, navnlig artikel 25 i Horisont 
2020-rammeprogrammet, og i fuld 
overensstemmelse med de generelle 
principper, der er fastlagt i Horisont 2020, 
især principperne om åben adgang og 
ligestilling mellem kønnene.

__________________ __________________
12 EUT … [H2020 SP]. 12 Rådets afgørelse (EU) nr. .../2013 af ... 

2013 om et særprogram til gennemførelse 
af Horisont 2020 (2014-2020) (EUT L...).

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I den fortsatte støtte til programmet for 
forskning i brændselsceller og brint bør 
der også tages hensyn til erfaringerne fra 
aktiviteterne under fællesforetagendet for 
brændselsceller og brint, herunder 
resultaterne af dets første foreløbige 
evaluering og resultaterne af 
interessenternes anbefalinger15, og der 
skal anvendes mere velegnede strukturer 
og bestemmelser for at øge effektiviteten 
og sikre forenkling. Med henblik herpå 
skal fællesforetagendet for brændselsceller 
og brint 2 vedtage finansielle 
bestemmelser, der gælder specifikt for 
dets behov, i overensstemmelse med artikel 
209 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 
25. oktober 2012 om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige 
budget16.

(7) Det fremgår af erfaringerne fra driften 
af fællesforetagendet for brændselsceller 
og brint som et organ, der er nedsat af 
Unionen i henhold til artikel 185 i Rådets 
forordning (EF, Euratom) 
nr. 1605/200215a, at de nuværende 
rammer for driften er tilstrækkeligt 
fleksible og tilpasset fællesforetagendets 
behov. Fællesforetagendet for 
brændselsceller og brint 2 bør drives i 
overensstemmelse med artikel 208 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) nr. 966/201216, og 
fællesforetagendet bør vedtage nye 
finansielle regler, som kun må afvige fra 
denne forordning, såfremt dette er 
nødvendigt som følge af foretagendets 
særlige behov, og kun hvis 
Kommissionen, som det allerede er 
tilfældet, på forhånd giver sit samtykke.

__________________ __________________
15. "Trends in investments, jobs and 
turnover in the Fuel cells and Hydrogen 
sector" – resultater af 
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interessenthøringer: http://www.fch-
ju.eu/page/publications

15aRådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

16 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 84. 16 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle 
regler vedrørende Unionens almindelige 
budget og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002
(EUT L 298 af 26.10.2012, s. 84).

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Bidrag fra andre medlemmer af 
fællesforetagendet for brændselsceller og 
brint 2 end EU kan ligeledes omfatte 
bidrag i naturalier. I forbindelse med 
anvendelse af bidrag i naturalier bør der 
være særlig opmærksomhed på 
gennemsigtighed og forenkling samt 
overholdelse af andre gældende regler og 
procedurer. Nærværende forordning bør 
derfor bl.a. angive størrelsen af 
forskellige typer af bidrag i naturalier fra 
andre medlemmer af fællesforetagendet 
for brændselsceller og brint end EU til 
fællesforetagendets aktiviteter, samt 
hvordan kravene til årlig rapportering og 
overvågning af bidrag i naturalier skal 
gennemføres i praksis, da disse ikke altid 
stemmer overens med projektets 
rapporteringsperioder eller de 
forenklingsforanstaltninger, der er 
omfattet af Horisont 2020-
rammeprogrammet.
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Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Nærværende forordning bør omfatte 
en mere omkostningseffektiv måde at 
gennemføre bestemmelserne i artikel 4 på 
med det formål at mindske den 
administrative byrde for 
fællesforetagendet og dets medlemmer. 
Artikel 4 samt punkt 13 i vedtægterne i 
bilaget til nærværende forordning skal 
tydeligt angive størrelsen af bidrag fra 
industrigruppen og forskningsgruppen 
samt deres oprettende enheder til 
driftsomkostninger, bidrag i naturalier til 
projekterne og de øvrige aktiviteter, og de 
skal ligeledes angive størrelsen af bidrag 
fra andre medlemmers bidrag i naturalier 
til projekter og øvrige aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I overensstemmelse med artikel 287, 
stk. 1, i traktaten kan oprettelsesakten for 
organer, kontorer eller agenturer, der er 
oprettet af Unionen, udelukke revision af 
regnskaberne vedrørende alle indtægter 
og udgifter for disse organer, kontorer 
eller agenturer fra Revisionsrettens side. I 
overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012
skal regnskaberne hos organer, der er 
oprettet i henhold til artikel 209 i 

(19) I overensstemmelse med artikel 287 i 
TEUF skal regnskaberne hos organer, der 
er oprettet i henhold til artikel 208 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
revideres af Revisionsretten, som skal 
afgive en udtalelse om bl.a., hvorvidt 
regnskaberne giver et retvisende billede, og 
hvorvidt de underliggende transaktioner er 
lovlige og formelt korrekte.
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forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
revideres af et uafhængigt revisionsorgan, 
som skal afgive en udtalelse om bl.a., 
hvorvidt regnskaberne giver et retvisende 
billede, og hvorvidt de underliggende 
transaktioner er lovlige og formelt 
korrekte. For at undgå gentagne 
revisioner af regnskaberne er det 
berettiget, at fællesforetagendet for 
brændselsceller og brint 2's regnskaber 
ikke bør revideres af Revisionsretten.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Fællesforetagendet for 
brændselsceller og brint 2 bør 
underkastes en tilbundsgående foreløbig 
vurdering i henhold til artikel 32 Horisont 
2020-rammeprogrammet, der bl.a. bør 
omfatte en analyse af dets åbenhed, 
gennemsigtighed og effektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fællesforetagendet for BCB2 er det
organ, der varetager gennemførelsen af et 
offentlig-privat partnerskab som 
omhandlet i artikel 209 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/201219.

3. Fællesforetagendet for BCB2 er et organ 
som omhandlet i artikel 208 i forordning 
(EU, Euratom) nr. 966/2012.
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__________________
19 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at bidrage til gennemførelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. …/2013 af … 2013 om oprettelse af
Horisont 2020-rammeprogrammet, navnlig 
del ... i Rådets afgørelse …/2013/EU af … 
2013 om oprettelse af særprogrammet 
Horisont 2020

a) at bidrage til gennemførelsen af 
Horisont 2020-rammeprogrammet, navnlig 
mindst tre af de specifikke mål under 
prioriteten "Samfundsmæssige 
udfordringer" i afgørelse …/2013/EU 
(særprogrammet Horisont 2020)

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- øge energieffektiviteten ved fremstilling 
af brint gennem vandelektrolyse og 
samtidig mindske kapitalomkostningerne, 
så kombinationen med brint og 
brændselscellesystemer bliver 
konkurrencedygtig i forhold til de 
alternativer, der findes på markedet og

- øge energieffektiviteten ved fremstilling 
af brint gennem vandelektrolyse og fra 
vedvarende energikilder og samtidig 
mindske kapital- og driftsomkostningerne, 
så kombinationen med brint og 
brændselscellesystemer bliver 
konkurrencedygtig i forhold til de 
alternativer, der findes på markedet

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– styrke forbindelsen mellem 
demonstrationsprojekter og resultater 
samt omsætte disse forskningsresultater 
til pilotapplikationer og attraktive 
markedsløsninger, dvs. forkorte vejen 
mellem demonstration og markedsføring 
af disse teknologier

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – led 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– bidrage til udviklingen af en tættere 
infrastruktur og til et øget kendskab og 
accept blandt offentligheden ved at 
overføre knowhow og ekspertise fra stærkt 
præsterende medlemsstater til de mindre 
stærkt præsterende medlemsstater ved 
hjælp af demonstrations- og pilotprojekter 
samt gennem vest-øst-centre

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – led 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- understøtte udvikling af avancerede 
teknologier til genindvinding af metaller, 
der er afgørende for udvikling og 
implementering af BCB-teknologier fra 
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EU-kilder, herunder teknologiske 
biprodukter og affald, og

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – led 4 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- reducere brugen af såkaldte "kritiske 
råmaterialer", som defineret af 
Kommissionen, ved at identificere 
relevante erstatningsmaterialer, hvis dette 
er teknisk muligt og økonomisk 
forsvarligt.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Bidraget betales gennem bevillingerne i 
det overordnede EU-budget, der bevilges 
til særprogrammet Horisont 2020 til 
gennemførelse af Horisont 2020-
rammeprogrammet i overensstemmelse 
med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iv), og 
artikel 60 og 61 i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 for organer som 
omhandlet i artikel 209 i samme 
forordning.

Bidraget betales gennem bevillingerne i det 
overordnede EU-budget, der bevilges til 
afgørelse .../2013/EU [særprogrammet for 
Horisont 2020] i overensstemmelse med 
artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iv), og artikel 
60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 
966/2012 for organer som omhandlet i 
artikel 209 i samme forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Fællesforetagendet for BCB2 vedtager 
særlige finansielle bestemmelser i 
overensstemmelse med artikel 209 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og 
forordning (EU) nr. … [delegeret 
forordning om 
finansforordningsmodellen for OPP'er].

Fællesforetagendet for BCB2 vedtager 
særlige finansielle bestemmelser i 
overensstemmelse med artikel 208 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og 
Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. …. 19a

__________________
19a Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. .../... om 
rammefinansforordningen for de organer, 
der er omhandlet i artikel i 208 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 (C(2013)06287 –
2013/2864(DEA))](EUT L...]. 

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Decharge for gennemførelsen af 
budgettet gives med hensyn til Unionens 
bidrag til fællesforetagendet for BCB2 som 
en del af Europa-Parlamentets decharge, 
efter henstilling fra Rådet, til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
den procedure, der er fastlagt i traktatens 
artikel 319.

1. Decharge for gennemførelsen af 
budgettet gives med hensyn til Unionens 
bidrag til fællesforetagendet for BCB2 som 
Europa-Parlamentets decharge, efter 
henstilling fra Rådet, til Kommissionen i 
overensstemmelse med en procedure, der 
er fastlagt i de finansielle bestemmelser 
for fællesforetagendet for brændselsceller 
og brint 2.

Or. en
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fællesforetagendet for BCB2 
samarbejder fuldt ud med de institutioner, 
der inddrages i dechargeproceduren, og 
fremlægger alle nødvendige yderligere 
oplysninger. I denne forbindelse kan 
foretagendet blive anmodet om at være 
repræsenteret på møder med de relevante 
institutioner eller organer og bistå 
Kommissionens ved delegation 
bemyndigede anvisningsberettigede.

2. Fællesforetagendet for BCB2 
samarbejder fuldt ud med de institutioner, 
der inddrages i dechargeproceduren, og
fremlægger alle nødvendige yderligere 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig (OLAF) kan foretage 
undersøgelser, herunder kontroller og 
inspektioner på stedet, i overensstemmelse 
med de bestemmelser og procedurer, der er 
fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 
1999 om undersøgelser, der foretages af 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig (OLAF)21 og Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/96 af 
11. november 1996 om Kommissionens 
kontrol og inspektion på stedet med 
henblik på beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser mod 
svig og andre uregelmæssigheder22 for at 
fastslå, om der har været svig, korruption 
eller anden ulovlig aktivitet, som har 
påvirket Unionens finansielle interesser, i 
forbindelse med en aftale, beslutning eller 

2. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig (OLAF) kan foretage 
undersøgelser, herunder kontroller og 
inspektioner på stedet, i overensstemmelse 
med de bestemmelser og procedurer, der er 
fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (Euratom, EF) nr. 883/201321

og Rådets forordning (Euroatom, EF) nr. 
2185/9622 for at fastslå, om der har været 
svig, korruption eller anden ulovlig 
aktivitet, som har påvirket Unionens 
finansielle interesser, i forbindelse med en 
aftale, beslutning eller kontrakt, hvor der er 
ydet støtte i henhold til nærværende 
forordning.
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kontrakt, hvor der er ydet støtte i henhold 
til nærværende forordning.
__________________ __________________
21 EUT L 136 af 31.5.1999, s.1 21 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 
af 11. september 2013 om undersøgelser, 
der foretages af Det Europæiske Kontor 
for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 
1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

22 EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2-5 22 Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fællesforetagendet for BCB2 tiltræder 
den interinstitutionelle aftale af 25. maj 
1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen om de interne 
undersøgelser, der foretages af OLAF23. 
Fællesforetagendet for BCB2 træffer de 
fornødne foranstaltninger for at lette 
OLAF's arbejde med interne undersøgelser.

5. Fællesforetagendet for BCB2 tiltræder 
den interinstitutionelle aftale af 25. maj 
1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen om de interne 
undersøgelser, der foretages af OLAF23. 
Fællesforetagendet for BCB2 træffer de 
fornødne foranstaltninger for at lette 
OLAF's arbejde med interne undersøgelser.

__________________ __________________
23 EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15 23 EUT L 248 af 18.9.2013, s.1 

Or. en
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Bilag – del 7 – punkt 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedtage fællesforetagendet for BCB2's 
årlige budget, herunder 
stillingsfortegnelsen med angivelse af 
antallet af midlertidige stillinger i hver 
funktionsgruppe og lønklasse samt antallet 
af kontraktansatte og udstationerede 
nationale eksperter udtrykt i 
fuldtidsækvivalenter

c) vedtage fællesforetagendet for BCB2's 
årlige budget, før det henstilles af Rådet til 
Europa-Parlamentet med henblik på 
gennemførelse, for så vidt angår EU's 
bidrag til fællesforetagendet for BCB2, 
herunder stillingsfortegnelsen med 
angivelse af antallet af midlertidige 
stillinger i hver funktionsgruppe og 
lønklasse samt antallet af kontraktansatte 
og udstationerede nationale eksperter 
udtrykt i fuldtidsækvivalenter

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag – del 11 – punkt 3 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) årlige arbejdsplaner d) årlige arbejdsplaner og de tilhørende 
udgiftsoverslag, herunder bidrag i 
naturalier

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag – del 13 – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bidrag i naturalier fra de oprettende 
enheder hos de andre medlemmer end 
Unionen, der deltager i de indirekte 
aktioner, bestående af omkostningerne, 
som de påføres ved gennemførelsen af 

b) klart definerede bidrag i naturalier, der 
som minimum svarer til niveauet for EU's 
finansielle bidrag, fra de oprettende 
enheder hos de andre medlemmer end 
Unionen, der deltager i de indirekte 
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indirekte aktioner med fradrag af bidraget 
fra fællesforetagendet for BCB2 og alle 
andre EU-bidrag til disse omkostninger.

aktioner, bestående af omkostningerne, 
som de påføres ved gennemførelsen af 
indirekte aktioner med fradrag af bidraget 
fra fællesforetagendet for BCB2 og alle 
andre EU-bidrag til disse omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag – del 16 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det årlige budget for et bestemt år 
vedtages af bestyrelsen ved udgangen af 
det foregående år.

4. Det årlige budget for et bestemt år 
vedtages af bestyrelsen og henstilles af 
Rådet til Europa-Parlamentet med 
henblik på gennemførelse med hensyn til 
Unionens bidrag til fællesforetagendet for 
BCB2 ved udgangen af det foregående år.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag – del 17 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fællesforetagendet for BCB2 
rapporterer årligt til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag – del 17 – punkt 4 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Fællesforetagendet for BCB2's 
regnskaber gennemgås af et uafhængigt 
revisionsorgan som fastlagt i artikel 60, 
stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 
966/2012.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag – del 17 – punkt 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesforetagendet for BCB2's regnskaber 
gennemgås ikke af Revisionsretten.

Fællesforetagendet for BCB2's regnskaber 
gennemgås af Revisionsretten.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Indledning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag til Rådets forordning om 
"fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2" (i det følgende kaldet fællesforetagendet 
for BCB2) som et vigtigt instrument i innovationsinvesteringspakken under Horisont 2020 til 
at håndtere de store samfundsmæssige udfordringer, som Europa står over for. 
Kommissionens forslag giver mulighed for en forlængelse af fællesforetagendet for BCB1, 
der blev lanceret under det syvende rammeprogram, for en periode på yderligere 10 år. Siden 
dets oprettelse har fællesforetagendet for BCB påvist potentialet ved brint som energivektor 
samt de muligheder, som brændselsceller som energiomdannere kan tilbyde Europa med 
henblik på at øge energiforsyningssikkerheden, reducere skadelige udledninger og stimulere 
bæredygtig, langsigtet vækst. 

Den foreløbige evaluering af fællesforetagendet for BCB, der blev udført af Kommissionen i 
2011, har vist, at fællesforetagendet for BCB indtil nu med succes har tjent som platform for 
skabelse af et stærkt partnerskab for mere effektiv udnyttelse af offentlig og privat 
finansiering og til at styrke inddragelsen af industrien, navnlig SMV'er, i udviklingen af BCB-
teknologier. Ordføreren anerkender de store, tekniske fremskridt og operationelle resultater i 
forbindelse med det første program for fællesforetagendet for BCB samt de gode erfaringer 
med fællesforetagendet for BCB i forbindelse med gennemførelse af EU-budgettet på 
fornuftig og effektiv vis, og ordføreren anbefaler derfor, at denne positive og konstruktive 
erfaring fortsættes med godkendelsen af Kommissionens forslag til Rådets forordning om 
fællesforetagendet for BCB.

Teknologier inden for brændselsceller og brint: muligheder og udfordringer for Europa

Brint er en energivektor, der kan anvendes som et rent brændstof, og som er praktisk talt uden 
begrænsning. Brint og dens forskellige anvendelsesmulighed kan potentielt skabe 
kerneløsninger på de store samfundsmæssige problemer, som EU står over for, lige fra 
energiforsyningssikkerhed og klimaforandringer til industriel konkurrencedygtighed, 
innovation og intelligent vækst. Brændselsceller kan fungere som en effektiv 
konverteringsteknologi med mange fordele for både transport- og energisektoren. En 
succesfuld udvikling og gennemførelse af BCB-teknologier kan endvidere udgøre et alternativ 
til fossile brændstoffer og forbedre energiforsyningssikkerheden i EU ved at mindske 
afhængigheden af import af energi på længere sigt. Brint fremstillet ved hjælp af vedvarende 
energikilder og vandelektrolyse forbundet med brændselscellesystemer skal spille en vigtig 
rolle for fremtidens energimiks i Europa og kan bidrage til konkurrencedygtige løsninger på 
både lokalt og regionalt plan til at skabe intelligent og inklusiv vækst.

Udvikling af et tættere infrastruktursystem på tværs af EU vil endvidere gøre det muligt at 
anvende brint på mere effektiv vis inden for transportområdet samt inden for andre sektorer af 
økonomien, og det vil samtidig øge det offentlige kendskab til de mulige fordele ved BCB-
teknologier for EU's borgere. Fællesforetagende for BCB's målsætninger og aktiviteter inden 
for disse områder som foreslået af Kommissionen er fint målrettet mod at takle disse 
udfordringer og fint i overensstemmelse med EU's prioriteter i forbindelse med bl.a. Europa 
2020-dagsordenen, SET-planen, Energikøreplanen 2050 og Køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa. 
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Succesfuld og bæredygtig udvikling og udbredt anvendelse af BCB-teknologier afhænger 
hovedsageligt af tilgængeligheden af visse afgørende råmaterialer, såsom sjældne jordtyper, 
platingruppemetaller og højteknologiske metaller (eksempelvis indium og gallium). Knaphed 
af disse materialer i fremtiden kan skabe en flaskehals for udviklingen af BCB-teknologier. 
Derfor bør målsætningerne for fællesforetagendet for BCB2 også integrere og fremme FUI-
strategier, der er rettet mod at finde relevante erstatningsmaterialer og alternative materialer, 
hvis dette er muligt, samt mod at udvikle avancerede teknologier til effektiv indvinding af 
disse metaller fra europæiske kilder (herunder teknologiske biprodukter og affald). Ordføreren 
anbefaler, at der tages hensyn til disse potentielle flaskehalse under fastsættelsen af den 
langsigtede vision for anvendelse af BCB-teknologier for at sikre, at BCB kan være en reel 
bæredygtig løsning på lang sigt.

Fællesforetagendet for BCB2's rolle som instrument til opnåelsen af EU 2020-målene

BCB-teknologier kan bidrage væsentligt til en lavemissionsøkonomi, men på trods af de 
hurtige fremskridt inden for BCB-sektoren siden etableringen af fællesforetagendet, er disse 
teknologier stadig ikke tilstrækkeligt udviklede til at kunne konkurrere på lige vilkår med 
konventionelle teknologier. Her har fællesforetagendet for BCB vist sine evner som 
katalysator til at skabe resultater, som et land eller en virksomhed ikke ville kunne opnå alene: 
ved at mobilisere private investeringer på mere effektiv, sikre en stabil og forudsigelig, 
langsigtet finansieringsordninger, mindske investeringsrisici for interessenter og øge 
hastighed, hvormed BCB-teknologier udvikles og kommer på markedet. 

Erfaringer fra det første fællesforetagende for BCB viser, at fællesforetagendet har haft en 
positiv indvirkning på jobskabelse og beskæftigelsesfrekvens i hele EU med en gennemsnitlig 
stigning på 10 % i årlig omsætning, en gennemsnitlig stigning på 8 % i udgifter til F&U, en 
årlig vækst på 6 % for job samt en årlig stigning på 16 % for patenter tildelt til EU og EU-
baserede virksomheder i BCB-sektoren.1 Disse positive tendenser viser den merværdi, som 
fællesforetagendet skaber ved at kombinere offentlig og privat finansiering for på effektiv vis 
at stimulere udviklingen af BCB-teknologier og nedbringe produktionsomkostningerne 
gennem F&U. Europa bør udnytte de erfaringer og den kapacitet, der allerede er på plads i 
BCB-sektoren, og udnytte fremskridtene nu til at opnå endnu bedre og hurtigere resultater 
med næste fase af fællesforetagendet for BCB som en hovedplatform for vækst i BCB-
sektoren.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens budgetforpligtelser over for efterfølgeren til 
fællesforetagendet for BCB, men vil også henstille til, at forordningen mere tydeligt skal 
angive størrelsen af bidrag fra andre medlemmer end EU i form af industrigruppen og 
forskningsgruppen samt deres oprettende enheder til driftsomkostninger, bidrag i naturalier til 
projekterne og de øvrige aktiviteter, og de skal ligeledes angive størrelsen af bidrag fra andre 
medlemmers bidrag i naturalier til projekter og øvrige aktiviteter. Ordføreren mener, at dette 
ville være en mere omkostningsbesparende måde at gennemføre forordningens bestemmelser 
på samt skabe mere gennemsigtighed, forenkling og klarhed, for så vidt angår forpligtelser og 
ansvarsområder for medlemmerne, og dermed tiltrække flere nye industrielle aktører til at 
bidrage til foretagendets aktiviteter.

Sidst, men ikke mindst, vil ordføreren gerne påpege, at en fortsat omfattende, transnational og 
                                               
1 "Trends in investments, jobs and turnover in the Fuel cells and Hydrogen sector". Fællesforetagendet for BCB. 
Februar 2013.



PE522.764v01-00 22/23 PR\1007628DA.doc

DA

tværkulturel indsats og mekanismer er afgørende for at sikre mere effektive resultater og 
sammenhæng mellem medlemsstaternes programmer og instrumenter, og at 
fællesforetagendet for BCB er en vigtig platform for dette samarbejde i sektoren. Endvidere 
vil Horisont 2020 indeholde nye bestemmelser for at skabe bedre synergi mellem 
rammeprogrammet og strukturfondene. Disse kan ligeledes anvendes til at skabe ekstra 
gearing på regionalt plan. Dette kan være særlig vigtigt, da visse vestlige EU-medlemsstater 
allerede drager nytte af avanceret F&U og teknologisk knowhow, mens østlige EU-
medlemsstater giver anledning til udvikling af demonstrations- og pilotprojekter. Muligheder 
for supplerende handlinger, samling og deling af viden, ressourcer og forskningsinfrastruktur 
og udvikling af yderligere synergier (Øst-Vest) under fællesforetagendet bør undersøges 
yderligere under den næste fase af fællesforetagendet for BCB.

Decharge for fællesforetagendet for BCB

Ordføreren udtrykker bekymring over, at fællesforetagendet for BCB2 ifølge Kommissionens 
forslag vil være et organ i henhold til artikel 209 i den nye finansforordning (i stedet for 
artikel 208), og det ville derfor ikke længere stå direkte til ansvar over for Parlamentet, og 
fællesforetagendet ville heller ikke længere være underlagt krav om ekstern revision af 
Revisionsretten, som det tidligere var tilfældet.

Det fremgår af erfaringerne fra driften af fællesforetagendet for BCB som et organ, der er 
nedsat af Unionen i henhold til artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, at de 
nuværende rammer for driften har været tilstrækkeligt fleksible og korrekt tilpasset 
fællesforetagendets behov. Ordføreren mener derfor, at fællesforetagendet fortsat bør drives i 
overensstemmelse med artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens 
almindelige budget, der erstattede artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, og 
fællesforetagendet bør vedtage nye finansielle regler, som kun må afvige fra 
rammefinansforordningen, såfremt der er tale om særlige tilfælde som dette.

Ordføreren anbefaler derfor, at decharge for gennemførelsen af budgettet gives med hensyn til 
Unionens bidrag til fællesforetagendet for BCB2 af Europa-Parlamentets, efter henstilling fra 
Rådet, til Kommissionen i overensstemmelse med en procedure, der er fastlagt i de finansielle 
bestemmelser for fællesforetagendet for BCB. Ordføreren mener, at dette er et vigtigt aspekt 
for at sikre fællesforetagendet for BCB2's selvstyre og give fællesforetagendet tilstrækkelig 
frihed til at håndtere sine sager uden yderligere administrative byrder.

Konklusioner

Erfaringerne med fællesforetagendet for BCB1 viser, at hvordan visse udfordringer med 
succes kan omdannes til muligheder for jobskabelse, vækst og innovation i EU gennem en 
fælles indsats og forpligtelser fra offentlige og private interessenter og takket være 
tilstedeværelsen af et egnet instrument til et sådant samarbejde. BCB-teknologier kan tilbyde 
en række rene, bæredygtige og langsigtede europæiske løsninger på mange samfundsmæssige 
udfordringer, men disse teknologier står stadig over for mange forhindringer for effektiv 
forskning og innovation samt omfattende anvendelse. Design og gennemførelse af relevante 
lovgivnings- og erhvervsmekanismer samt en klar, langsigtet politisk forpligtelse er af 
afgørende betydning for at få disse teknologier på markedet og maksimere deres fordele for 
fremtiden. 
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Kommissionens forslag om en forlængelse af fællesforetagendet for BCB1 er et klart signal 
om en langsigtet forpligtelse vedrørende en vision for hele EU om udvikling af BCB-
teknologier, og Kommissionens forslag er et vigtigt instrument for opbygning af en stærkere, 
mere bæredygtig og globalt konkurrencedygtig BCB-sektor i EU samt for at fremme EU's
position som førende inden for disse teknologier på globalt plan.

Ordføreren understøtter fortsættelsen af fællesforetagendet for BCB indtil 31. december som 
et vigtigt instrument for fortsat at gennemføre EU's forsknings- og udviklingsdagsorden og 
bygge videre på de fremskridt, der er opnået af fællesforetagendet for BCB1. På denne måde 
vil det være muligt for Europa at drage fuld nytte af disse vigtige teknologier for fremtiden.


