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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινή επιχείρηση 
«Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»
(COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0506),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 187 και το άρθρο 188 πρώτη παράγραφος της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0256/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
(A7-0000/2013),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 

στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της … 2013, για τη θέσπιση 
του προγράμματος πλαισίου για την 

(4) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου11, (Πρόγραμμα πλαίσιο
Ορίζοντας 2020) επιδιώκει να διασφαλίσει 
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έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)11 επιδιώκει να 
διασφαλίσει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας
χρηματοδοτικούς πόρους από το 
πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και 
από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς 
τομείς στους οποίους η έρευνα και η 
καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους 
ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας 
της Ένωσης και να συνδράμουν στην 
αντιμετώπιση των κοινωνικών
προκλήσεων. Η συμμετοχή της Ένωσης 
στις εν λόγω συμπράξεις μπορεί να
λαμβάνει τη μορφή χρηματοδοτικών 
συνεισφορών σε κοινές επιχειρήσεις που
συγκροτούνται βάσει του άρθρου 187 της 
Συνθήκης κατ’ εφαρμογή της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ.

μεγαλύτερο αντίκτυπο στην έρευνα και την 
καινοτομία, συνδυάζοντας
χρηματοδότηση βάσει του προγράμματος
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» και πόρους από 
τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς 
τομείς, στους οποίους η έρευνα και η 
καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στους 
ευρύτερους στόχους ανταγωνιστικότητας 
της Ένωσης, να κινητοποιήσουν 
αποτελεσματικότερα τις ιδιωτικές 
επενδύσεις και να συνδράμουν στην 
αντιμετώπιση των κοινωνικών
προκλήσεων. Αυτές οι εταιρικές σχέσεις 
θα πρέπει να βασίζονται σε μακροχρόνιες 
δεσμεύσεις καθώς και σε ισόρροπη 
συμβολή από όλους  τους εταίρους, στην 
εξασφάλιση λογοδοσίας ως προς την 
επίτευξη των στόχων τους και την 
ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς 
στόχους της Ένωσης που σχετίζονται με 
την έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία. Η διακυβέρνηση και η 
λειτουργία των εν λόγω εταιρικών 
σχέσεων θα πρέπει να είναι ανοικτή, 
διαφανής, αποτελεσματική και αποδοτική 
και θα πρέπει να δίδει ίδιες ευκαιρίες 
συμμετοχής σε όλους τους παράγοντες
που είναι ενεργοί στους συγκεκριμένους 
τομείς αυτών των εταιρικών σχέσεων. Η 
συμμετοχή της Ένωσης στις εν λόγω 
συμπράξεις μπορεί να λαμβάνει τη μορφή 
χρηματοδοτικών συνεισφορών σε κοινές 
επιχειρήσεις που συστήνονται βάσει του 
άρθρου 187 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
(ΣΛΕΕ) κατ’ εφαρμογή της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ.

__________________ __________________
11 ΕΕ … [H2020 FP] 11 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../2013 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της …/2013 σχετικά με τη 
θέσπιση του προγράμματος Ορίζοντας 
2020 - πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα 
και την καινοτομία (2014-2020) και την 
κατάργηση της απόφασης 1982/2006/ΕΚ
(ΕΕ L ... ).
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
[…]/2013/ΕΕ του Συμβουλίου, της […] 
2013, για τον καθορισμό του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» (2014-2020)12, θα πρέπει να δοθεί 
περαιτέρω ενίσχυση σε κοινές επιχειρήσεις 
που συγκροτούνται δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 1982/2006/ΕΚ, υπό τους όρους που 
προσδιορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) αριθ.
[...]/2013.

(5) Σύμφωνα με το πρόγραμμα πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020» και την απόφαση 
αριθ…./2013/ΕΕ του Συμβουλίου 12 θα 
πρέπει να δοθεί περαιτέρω ενίσχυση σε 
κοινές επιχειρήσεις που συγκροτούνται 
δυνάμει της απόφασης αριθ. 
1982/2006/ΕΚ υπό τους όρους που 
προσδιορίζονται στο πρόγραμμα πλαίσιο 
Ορίζοντας 2020 και στην απόφαση (ΕΕ) 
αριθ. …./2013 ειδικότερα το άρθρο 25 του 
προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
και με πλήρη σεβασμό των γενικών 
αρχών που καθορίζονται στο εν λόγω 
πρόγραμμα, κυρίως τις αρχές για την 
ισότητα των φύλων και την ελεύθερη 
πρόσβαση.

__________________ __________________
12 OJ … [H2020 SP]. 12 Απόφαση (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 

Συμβουλίου της ….2013 για τη σύσταση 
του Ειδικού Προγράμματος που θεσπίζει 
το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (2014-
2020) ΕΕ L… .

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η συνέχιση της παροχής στήριξης στο 
ερευνητικό πρόγραμμα «Κυψέλες 
καυσίμου και υδρογόνο» πρέπει επίσης να 

(7) Η πείρα που αποκτήθηκε από τη 
λειτουργία της Κοινής Επιχείρησης
«Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» ως 
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λαμβάνει υπόψη την εμπειρία που έχει 
αποκτηθεί από τη λειτουργία της κοινής 
επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο», συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της πρώτης ενδιάμεσης 
αξιολόγησής της και των αποτελεσμάτων 
των συστάσεων των ενδιαφερομένων 
φορέων, και να υλοποιηθεί 
χρησιμοποιώντας μια δομή 
καταλληλότερη για τον επιδιωκόμενο 
σκοπό και κανόνες που θα αυξήσουν την 
αποδοτικότητα και θα διασφαλίσουν την 
απλούστευση. Προς τον σκοπό αυτό, η 
κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και
υδρογόνο 2» πρέπει να θεσπίσει ειδικά 
προσαρμοσμένους στις ανάγκες της 
δημοσιονομικούς κανόνες, σύμφωνα με το 
άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 996/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης16.

φορέα της Ένωσης σύμφωνα με το
άρθρο185 του κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/200215a  δείχνει ότι το ισχύον 
πλαίσιο λειτουργίας είναι επαρκώς
ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις 
ανάγκες της Κοινής Επιχείρησης. Η 
Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και
υδρογόνο 2» θα πρέπει να λειτουργεί
σύμφωνα με το άρθρο 208 του 
Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου 16 και θα πρέπει να 
θεσπίσει δημοσιονομικούς κανόνες οι 
οποίοι δεν θα πρέπει να αποκλίνουν από 
τον εν λόγω κανονισμό εκτός εάν το 
απαιτούν ειδικές ανάγκες και με την 
προηγούμενη συναίνεση της Επιτροπής,
όπως ισχύει επί του παρόντος.

__________________ __________________
15. «Trends in investments, jobs and 
turnover in the Fuel cells and Hydrogen 
sector» («Τάσεις στις επενδύσεις, τις 
θέσεις απασχόλησης και τον κύκλο 
εργασιών στον τομέα των κυψελών 
καυσίμου και του υδρογόνου») –
αποτελέσματα της διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη: http://www.fch-
ju.eu/page/publications

15a Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης

Ιουνίου 2002 σχετικά με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  (ΕΕ L 
248, 16.9.2002, σ. 1).

16 ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 84. 16 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον Γενικό 
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προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 (ΕΕ L 298, 
26.10.2012, σ. 84).

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Οι συνεισφορές των μελών πλην της 
Ένωσης στην Κοινή Επιχείρηση 
«Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» 
μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τις 
συνεισφορές σε είδος.  Όταν 
χρησιμοποιούνται οι συνεισφορές σε 
είδος, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στη διαφάνεια και την απλοποίηση 
της χρήσης τους, καθώς και στην 
συμμόρφωσή τους με άλλους 
εφαρμοζόμενους κανόνες και διαδικασίες.  
Ο παρών κανονισμός θα πρέπει ως εκ 
τούτου, μεταξύ άλλων, να αναφέρει το 
ποσό των διαφορετικών τύπων 
συνεισφορών σε είδος στις 
δραστηριότητες της Κοινής Επιχείρησης 
«Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2», εκ 
μέρους των μελών,  πλην αυτών της 
Ένωσης, καθώς και τον τρόπο με τον 
οποίο εφαρμόζονται στην πράξη οι 
υποχρεώσεις ετήσιας έκθεσης και 
παρακολούθησης των συνεισφορών σε 
είδος, οι οποίες είναι πιθανόν να μην 
ταυτίζονται υποχρεωτικά με τις 
περιόδους υποβολής έκθεσης για τα έργα
ή με τα μέτρα απλοποίησης που 
προβλέπονται βάσει του προγράμματος 
πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
προβλέπει έναν πλέον αποτελεσματικό 
από απόψεως κόστους τρόπο για την 
υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 
με στόχο τη μείωση του διοικητικού 
βάρους στην κοινή επιχείρηση και τα 
μέλη της.  Το άρθρο 4 και η ρήτρα 13 των 
καταστατικών που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να προβλέπουν σαφώς τα ποσά 
συνεισφορών του βιομηχανικού ομίλου 
και του ομίλου έρευνας καθώς και των 
συστατικών τους στοιχείων στις 
επιχειρησιακές δαπάνες, στις 
συνεισφορές σε είδος των έργων και στις 
πρόσθετες δραστηριότητες, όπως επίσης 
την συνεισφορά άλλων συμμετεχόντων 
στις συνεισφορές σε είδος στα έργα και 
στις συμπληρωματικές δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 287
παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ιδρυτική 
πράξη κάθε οργάνου ή οργανισμού 
ιδρυόμενου από την Ένωση μπορεί να 
αποκλείει τον έλεγχο των λογαριασμών 
του συνόλου των εσόδων και των εξόδων 
των εν λόγω οργάνων ή οργανισμών από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 60 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

(19) Σύμφωνα με το άρθρο 287 της 
Συνθήκης ΣΛΕΕ, οι λογαριασμοί των 
οργανισμών βάσει του άρθρου208 (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 πρέπει να 
εξετάζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
το οποίο πρέπει να παρέχει τη γνώμη του, 
μεταξύ άλλων, σχετικά με την αξιοπιστία
των λογαριασμών και τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων.
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966/2012, οι λογαριασμοί των οργανισμών
που αναφέρονται στο άρθρο 209 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
πρέπει να εξετάζονται από ανεξάρτητο
ελεγκτικό οργανισμό, ο οποίος παρέχει τη 
γνώμη του, μεταξύ άλλων, σχετικά με την 
αξιοπιστία των λογαριασμών και τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των 
υποκείμενων πράξεων. Η αποφυγή 
αλληλοεπικαλύψεων όσον αφορά τον 
έλεγχο των λογαριασμών αιτιολογεί το 
γεγονός ότι οι λογαριασμοί της κοινής 
επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και 
υδρογόνο 2» δεν πρέπει να υπόκεινται 
στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) Η Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες 
καυσίμου και υδρογόνο 2» θα πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο ενδιάμεσης σε 
βάθος αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 
32 του προγράμματος πλαίσιο 
«Ορίζοντας 2020», αξιολόγηση η οποία 
θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
ανάλυση του βαθμού ανοίγματος της 
διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας 
και της αποδοτικότητας. 

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 συνιστά 
οργανισμό στον οποίο ανατίθεται η 
εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19.

3. Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 συνιστά 
οργανισμό όπως αναφέρεται στο άρθρο
208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012.

__________________
ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να συμβάλει στην εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της ….2013, για τη θέσπιση 
του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 
2020» και ιδίως του μέρους … της 
απόφασης αριθ. … /2013/ΕΕ του
Συμβουλίου, της …2013, για τον 
καθορισμό του ειδικού προγράμματος
υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020»·

(α) να συμβάλει στην εφαρμογή του 
προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
και ειδικότερα σε τρείς τουλάχιστον
ειδικούς στόχους, εξ ονόματος της
προτεραιότητας «κοινωνική πρόκληση», 
στο πλαίσιο της απόφασης αριθ.
…/2013/ΕΕ [ειδικό πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020»]

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση της – να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση της 
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παραγωγής υδρογόνου με ηλεκτρόλυση 
ύδατος, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος 
κεφαλαίου, ούτως ώστε ο συνδυασμός του 
υδρογόνου και του συστήματος κυψέλης 
καυσίμου να είναι ανταγωνιστικός έναντι 
των εναλλακτικών λύσεων που είναι 
διαθέσιμες στην αγορά, και

παραγωγής υδρογόνου με ηλεκτρόλυση 
ύδατος καθώς και από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας,  μειώνοντας ταυτόχρονα 
το κόστος κεφαλαίου και τις
επιχειρησιακές δαπάνες, ούτως ώστε ο 
συνδυασμός του υδρογόνου και του 
συστήματος κυψέλης καυσίμου να είναι 
ανταγωνιστικός έναντι των εναλλακτικών 
λύσεων που είναι διαθέσιμες στην αγορά, 

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ, αφενός 
των έργων και των αποτελεσμάτων 
επίδειξης και, αφετέρου, την μεταφορά 
των εν λόγω αποτελεσμάτων έρευνας σε 
πιλοτικές εφαρμογές και ελκυστικές 
λύσεις στην αγορά, δηλαδή να μειώσει 
την απόσταση μεταξύ επίδειξης και 
διάθεσης στο εμπόριο των εν λόγω 
τεχνολογιών,

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– να συμβάλει στην ανάπτυξη 
πυκνότερων υποδομών και στην αύξηση 
της ευαισθητοποίησης και της αποδοχής 
του κοινού με τη μεταφορά τεχνογνωσίας 
και πραγματογνωμοσύνης των κρατών 
μελών με τις καλύτερες επιδόσεις στα 
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κράτη μέλη με τις ασθενέστερες 
επιδόσεις μέσω έργων επίδειξης και 
πιλοτικών προγραμμάτων καθώς και με 
κέντρα Δύσης-Ανατολής,

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- να υποστηρίξει την ανάπτυξη 
προηγμένων τεχνολογιών για την 
ανάκτηση μετάλλων, που είναι ζωτικής 
σημασίας για την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή τεχνολογιών ΚΚΥ από πόρους
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων 
υποπροϊόντων και αποβλήτων από τις εν 
λόγω τεχνολογίες, και 

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- να μειώσει την χρήση των 
αποκαλούμενων «κρίσιμων πρώτων 
υλών», όπως ορίζονται από την 
Επιτροπή, καθορίζοντας σχετικά 
υποκατάστατα όπου αυτό είναι από 
τεχνικής απόψεως εφικτό και από 
οικονομικής απόψεως δικαιολογήσιμο. 

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η εν λόγω συνεισφορά καταβάλλεται από 
τις πιστώσεις που διατίθενται από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στο 
πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος πλαισίου 
«Ορίζοντας 2020» σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iv) και τα 
άρθρα 60 και 61 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 για τους 
οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο
209 του εν λόγω κανονισμού.

Η εν λόγω συνεισφορά καταβάλλεται από 
τις πιστώσεις που διατίθενται από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στο 
πλαίσιο της απόφασης αριθ..../2013/ΕΕ 
[ειδικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»]
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
σημείο iv) και τα άρθρα 60 και 61 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 
για τους οργανισμούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 208 του εν λόγω κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 θεσπίζει τους 
ειδικούς δημοσιονομικούς κανόνες της 
σύμφωνα με το άρθρο 209 του κανονισμού
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. … 
[κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός σχετικά 
με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό 
για τις ΣΔΙΤ].

Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 θεσπίζει τους 
ειδικούς δημοσιονομικούς κανόνες της 
σύμφωνα με το άρθρο 208 του κανονισμού
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και του 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της 
Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. . 19a

__________________
19a Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της 
Επιτροπής (ΕΕ) αριθ…./… [σχετικά με 
τον δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο για 
τους οργανισμούς που αναφέρονται στο 
άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου  (C(2013)06287 –
2013/2864(DEA))](ΕΕ L...]. 

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 εντάσσεται 
στο πλαίσιο της απαλλαγής που
χορηγείται στην Επιτροπή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
σύστασης του Συμβουλίου, σύμφωνα με 
την προβλεπόμενη διαδικασία στο άρθρο 
319 της Συνθήκης.

1. Η απαλλαγή ως προς την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 χορηγείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
σύστασης του Συμβουλίου, σύμφωνα με 
την προβλεπόμενη διαδικασία από τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ 2.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 
συνεργάζεται πλήρως με τα θεσμικά 
όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία 
για τη χορήγηση απαλλαγής και παρέχει, 
εφόσον συντρέχει λόγος, κάθε 
απαιτούμενη πρόσθετη πληροφορία. Στο 
πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να της ζητηθεί να 
εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις με τα 
αρμόδια θεσμικά όργανα ή τους 
αρμόδιους οργανισμούς και να επικουρεί 
στο έργο του τον κύριο διατάκτη της 
Επιτροπής.

2. Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 
συνεργάζεται πλήρως με τα θεσμικά 
όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία 
για τη χορήγηση απαλλαγής και παρέχει, 
εφόσον συντρέχει λόγος, κάθε 
απαιτούμενη πρόσθετη πληροφορία.
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Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
δύναται να διεξάγει έρευνες, 
συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων 
και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 
1999, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF)21 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, 
ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 
11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους 
ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει 
επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την 
προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές 
παρατυπίες22, με στόχο την εξακρίβωση 
του κατά πόσον υπήρξε απάτη, διαφθορά ή 
άλλη παράνομη δραστηριότητα η οποία 
θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης σε σχέση με την εκάστοτε 
χρηματοδοτούμενη συμφωνία, απόφαση ή 
σύμβαση στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού.

2. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης 
της απάτης (OLAF) δύναται να διεξάγει
έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων 
ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 και 
του Κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ.
2185/9622 του Συμβουλίου22, με στόχο την 
εξακρίβωση του κατά πόσον υπήρξε 
απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη 
δραστηριότητα η οποία θίγει τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε 
σχέση με την εκάστοτε χρηματοδοτούμενη 
συμφωνία, απόφαση ή σύμβαση στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

__________________ __________________
21 ΕΕ L 136, 31.05.1999, σ.1 21 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013 σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 (ΕΕ L 248,
18.9.2013, σ. 1).

ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2-5 22 Κανονισμός του Συμβουλίου (Ευρατόμ, 
ΕΚ) αριθ. 2185/96 της 11ης Νοεμβρίου 
1996 σχετικά με τους ελέγχους και 
εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες  (ΕΕ L 292,
15.11.1996, σ. 2).

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 προσχωρεί 
στη διοργανική συμφωνία, της 25ης Μαΐου 
1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής σχετικά με τις εσωτερικές 
έρευνες που πραγματοποιούνται από την 
OLAF23. Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 
θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα για τη 
διευκόλυνση των εσωτερικών ερευνών που 
διεξάγει η OLAF.

5. Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 προσχωρεί 
στη διοργανική συμφωνία, της 25ης Μαΐου 
1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής σχετικά με τις εσωτερικές 
έρευνες που πραγματοποιούνται από την 
OLAF23. Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 
θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα για τη 
διευκόλυνση των εσωτερικών ερευνών που 
διεξάγει η OLAF.

__________________ __________________
23 ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 15 23 ΕΕ L 248, 18.9.2013, σ.1 

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – ρήτρα 7 – σημείο 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της 
κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2, 
συμπεριλαμβανομένου του πίνακα 
προσωπικού, στον οποίο αναγράφεται ο 
αριθμός των θέσεων εκτάκτων υπαλλήλων 
ανά ομάδα καθηκόντων και βαθμό, καθώς 
και ο αριθμός των συμβασιούχων 
υπαλλήλων και των αποσπασμένων 
εθνικών εμπειρογνωμόνων, εκφρασμένοι 
σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης·

(γ) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της 
κοινής επιχείρησης ΚΚΥ 2, πριν υπάρξει 
σύσταση εκ μέρους του Συμβουλίου προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με 
την εκτέλεση όσον αφορά την
χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης 
στην κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2,
συμπεριλαμβανομένου του πίνακα 
προσωπικού, στον οποίο αναγράφεται ο 
αριθμός των θέσεων εκτάκτων υπαλλήλων 
ανά ομάδα καθηκόντων και βαθμό, καθώς 
και ο αριθμός των συμβασιούχων 
υπαλλήλων και των αποσπασμένων 
εθνικών εμπειρογνωμόνων, εκφρασμένοι 
σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – ρήτρα 11 – σημείο 3 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τα ετήσια προγράμματα εργασίας· (δ) τα ετήσια προγράμματα εργασίας και 
τις αντίστοιχες εκτιμήσεις δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών 
σε είδος·

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – ρήτρα 13 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) συνεισφορές σε είδος από τις οντότητες 
που απαρτίζουν τα άλλα μέλη πλην της 

(β) σαφώς καθορισμένων συνεισφορών σε 
είδος, που ανέρχονται τουλάχιστον στο 
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Ένωσης, τα οποία συμμετέχουν στις 
έμμεσες δράσεις, για την κάλυψη των 
δαπανών που επωμίζονται κατά την 
υλοποίηση των έμμεσων δράσεων, 
αφαιρουμένης της συνεισφοράς της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ 2 και οιασδήποτε άλλης 
συνεισφοράς της Ένωσης για τις εν λόγω 
δαπάνες.

επίπεδο της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς της Ένωσης, από τις 
οντότητες που απαρτίζουν τα άλλα μέλη 
πλην της Ένωσης, τα οποία συμμετέχουν 
στις έμμεσες δράσεις, για την κάλυψη των 
δαπανών που επωμίζονται κατά την 
υλοποίηση των έμμεσων δράσεων, 
αφαιρουμένης της συνεισφοράς της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ 2 και οιασδήποτε άλλης 
συνεισφοράς της Ένωσης για τις εν λόγω 
δαπάνες.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – ρήτρα 16 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εκάστου 
έτους εγκρίνεται από το διοικητικό 
συμβούλιο πριν από το τέλος του 
προηγούμενου έτους.

4. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εκάστου 
έτους εγκρίνεται από το διοικητικό 
συμβούλιο και διαβιβάζεται μέσω του 
Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
για υλοποίηση όσον αφορά τη συνεισφορά 
της Ένωσης στην Κοινή Επιχείρηση ΚΚΥ 
2 πριν από το τέλος του προηγούμενου 
έτους.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – ρήτρα 17 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κοινή επιχείρηση ΚΚΥ 2 υποβάλλει 
στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 60 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – ρήτρα 17 – σημείο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΚΚΥ 2 ελέγχονται από ανεξάρτητο 
ελεγκτικό οργανισμό, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – ρήτρα 17 – σημείο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης 
ΚΚΥ 2 δεν υπόκεινται στον έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης
ΚΚΥ 2 υπόκεινται στον έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά 
με την Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (εφεξής ΚΕ   ΚΚΥ2) ως ένα 
σημαντικό μέσο όσον αφορά τη δέσμη για επενδύσεις στους τομείς της καινοτομίας σύμφωνα 
με το πρόγραμμα  «Ορίζοντας 2020» με σκοπό να βοηθήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις 
μείζονες προκλήσεις της κοινωνίας.  Η πρόταση της Επιτροπή προβλέπει την παράταση για 
μια περαιτέρω περίοδο 10 ετών της ΚΕ  ΚΚΥ2, μια κοινή επιχείρηση που εγκαινιάστηκε 
βάσει του εβδόμου προγράμματος πλαίσιο. Από τη σύστασή της, η Κοινή Επιχείρηση ΚΚΥ 2 
έχει αναδείξει το δυναμικό του υδρογόνου ως ενός αποτελεσματικού φορέα ενέργειας και τις 
δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν οι κυψέλες καυσίμου ως μετατροπέων ενέργειας 
στην Ευρώπη για να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια, να μειώσουν τις βλαβερές 
εκπομπές και να τονώσουν την μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η ενδιάμεση αξιολόγηση της Κοινής Επιχείρησης ΚΚΥ που διεξήχθη το 2011 από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέδειξε ότι η ΚΕ  ΚΚΥ2 έχει με επιτυχία υπηρετήσει μέχρι σήμερα 
ως μια πλατφόρμα για τη δημιουργία στέρεας εταιρικής σχέσης, για την πλέον 
αποτελεσματική μόχλευση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης και για την ενίσχυση της 
συμμετοχής του βιομηχανικού τομέα, ειδικότερα των ΜΜΕ, στην ανάπτυξη των τεχνολογιών 
ΚΚΥ.  Ο εισηγητής αναγνωρίζει τις σημαντικές τεχνικές προόδους και τα επιχειρησιακά 
επιτεύγματα του πρώτου προγράμματος της Κοινής Επιχείρησης ΚΚΕ καθώς και το σταθερό
ιστορικό της ΚΕ ΚΚΥ σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ κατά τρόπο 
υγιή, αποδοτικό και αποτελεσματικό, και συνιστά ως εκ τούτου ότι αυτή η θετική και 
εποικοδομητική εμπειρία θα πρέπει να συνεχιστεί με την έγκριση της πρότασης της 
Επιτροπής για τον κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Επιχείρηση ΚΚΥ 2. 

Τεχνολογίες «Κυψελών καυσίμου και υδρογόνου»: ευκαιρίες και προκλήσεις για την 
Ευρώπη

Το υδρογόνο είναι ένας φορέας ενέργειας ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα καθαρό 
καύσιμο, και αποτελεί ουσιαστικά μια ανεξάντλητη πηγή.  Το υδρογόνο και οι διάφορες 
εφαρμογές του έχουν το δυναμικό να προσφέρει βασικές λύσεις στις πιο μεγάλες προκλήσεις 
της κοινωνίας που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ενεργειακή ασφάλεια και την 
κλιματική αλλαγή έως την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την έξυπνη 
ανάπτυξη.  Οι κυψέλες καυσίμου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια αποδοτική τεχνολογία 
μετατροπής με πολλά οφέλη τόσο για τον τομέα μεταφορών όσο και για τον ενεργειακό 
τομέα.  Η επιτυχής ανάπτυξη και εξάπλωση των τεχνολογιών ΚΚΥ μπορεί να παράσχει 
περαιτέρω εναλλακτικές λύσεις για τα ορυκτά καύσιμα και να ενισχύσει την ενεργειακή 
ασφάλεια της ΕΕ μειώνοντας μακροπρόθεσμα την εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας.  Το 
υδρογόνο το οποίο παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ηλεκτρόλυση ύδατος 
σε συνδυασμό με συστήματα κυψελών καυσίμου, μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό 
ρόλο στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης και μπορούν να προσφέρουν
ανταγωνιστικές λύσεις, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο για την επίτευξη 
έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.  Η εξέλιξη ενός πλέον πυκνού συστήματος 
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υποδομών σε όλη την ΕΕ θα καταστήσει περαιτέρω δυνατό το υδρογόνο να χρησιμοποιείται 
κατά τρόπο αποτελεσματικότερο στον τομέα των μεταφορών καθώς και σε άλλους κλάδους 
της οικονομίας, και ταυτόχρονα, θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα 
δυνητικά οφέλη των τεχνολογιών ΚΚΥ που είναι δυνατό να προσφέρουν αυτές στους πολίτες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι στόχοι και οι δραστηριότητες της Κοινής Επιχείρησης ΚΚΥ σε αυτούς τους τομείς όπως 
προτείνονται από την Επιτροπή είναι καλά στοχοθετημένοι και αντιμετωπίζουν τις εν λόγω 
προκλήσεις σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ σε συνδυασμό με την Ατζέντα Ευρώπη 
2020, το Σχέδιο SET, τον Χάρτη Πορείας για την Ενέργεια στον ορίζοντα 2050 και την 
αποδοτική από πλευράς πόρων Ευρώπη, μεταξύ άλλων.

Η επιτυχής και βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και η εξάπλωση σε ευρεία κλίμακα των 
τεχνολογιών ΚΚΥ θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα ορισμένων κρίσιμων 
πρώτων υλών, όπως οι σπάνιες γαίες, τα μέταλλα της κατηγορίας του λευκόχρυσου καθώς 
και τα μέταλλα υψηλής τεχνολογίας (ίνδιο και γάλλιο). Η σπανιότητα αυτών των υλών στο 
μέλλον μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για την ανάπτυξη των τεχνολογιών ΚΚΥ.  Ως εκ 
τούτου, οι στόχοι της Κοινής Επιχείρησης ΚΚΥ 2 θα πρέπει επίσης να ενσωματώνουν και να 
ενισχύουν τις στρατηγικές στους τομείς έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που 
αποσκοπούν στην εξεύρεση, όπου αυτό είναι δυνατό, σχετικών υποκατάστατων και 
εναλλακτικών πρώτων υλών, καθώς και στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών για 
αποτελεσματική ανάκτηση όλων αυτών των μετάλλων από ευρωπαϊκούς πόρους
(συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών υποπροϊόντων και αποβλήτων).  Ο εισηγητής συνιστά 
να ληφθούν υπόψη τα πιθανά αυτά εμπόδια όταν θα θεσπίζεται το μακροπρόθεσμο όραμα 
όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών ΚΚΥ έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ΚΚΥ
μπορούν πραγματικά να αποτελέσουν μακροπρόθεσμα βιώσιμες λύσεις . 

Ο ρόλος της Κοινής Επιχείρησης ΚΚΥ 2 ως μέσο για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπης 2020 

Οι τεχνολογίες ΚΚΥ μπορούν να συμβάλουν σημαντικά σε μια οικονομία με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα, αλλά παρά την ταχεία πρόοδο του τομέα ΚΚΥ από την θέσπιση της 
κοινής επιχείρησης, οι εν λόγω τεχνολογίες δεν είναι ακόμη επαρκώς ώριμες για να 
ανταγωνιστούν με ίσους όρους τις κατεστημένες τεχνολογίες.  Αυτό άλλωστε είναι το πεδίο 
που η κοινή επιχείρηση έδειξε την δύναμή της ως καταλύτης, παράγοντας αποτελέσματα τα 
οποία καμιά άλλη χώρα ή ομάδα δεν θα είχε πιθανώς επιτύχει μόνη της: με την πλέον επιτυχή 
κινητοποίηση της ιδιωτικής επένδυσης, τη θέσπιση ενός σταθερού και προβλέψιμου 
μακροπρόθεσμου χρηματοδοτικού συστήματος, τη μείωση των επενδυτικών κινδύνων για 
τους φορείς και την επιτάχυνση της ωρίμανσης των τεχνολογιών ΚΚΥ για τη διάθεσής τους 
στην αγορά. 

Η εμπειρία από την πρώτη Κοινή Επιχείρηση ΚΚΥ δείχνει ότι η κοινή επιχείρηση είχε θετική 
επίπτωση στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στα ποσοστά απασχόλησης σε όλη την 
ΕΕ, με μια κατά μέσο όρο 10% αύξηση στον ετήσιο κύκλο εργασιών, 8% μέση αύξηση στις 
δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, 6% ετήσια αύξηση στις θέσεις απασχόλησης και 16% 
ετήσια αύξηση στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν στην ΕΕ σε εταιρίες της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ΚΚΥ. 1  Οι θετικές αυτές τάσεις αποδεικνύουν την 
προστιθέμενη αξία που δημιουργεί η κοινή επιχείρηση συνδυάζοντας δημόσια και ιδιωτική 
χρηματοδότηση για να προωθήσει αποτελεσματικά την ανάπτυξη των τεχνολογιών ΚΚΥ και 
να μειώσει τις δαπάνες παραγωγής μέσω προσπαθειών στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.  Η 
Ευρώπη θα πρέπει να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα και το δυναμικό το οποίο ήδη υφίσταται 
στον τομέα ΚΚΥ, και να χρησιμοποιήσει την παρούσα θετική συγκυρία για να προχωρήσει 
έτι περαιτέρω και με ταχύτερο ρυθμό στο επόμενο στάδιο της Κοινής Επιχείρησης ΚΚΥ ως 
μια βασική πλατφόρμα για ανάπτυξη του τομέα ΚΚΥ. 

Ο εισηγητής χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της Επιτροπής όσον αφορά τον προϋπολογισμό για την 
διάδοχο κατάσταση της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ, αλλά θα επιθυμούσε να προτείνει ο 
Κανονισμός να προβλέπει με σαφέστερο τρόπο τα ποσά των συνεισφορών των εταίρων 
καθώς και των οντοτήτων τους πλην της Ένωσης στις επιχειρησιακές δαπάνες, στις 
συνεισφορές σε είδος στα έργα και στις συμπληρωματικές δραστηριότητες καθώς και την 
συνεισφορά των άλλων συμμετεχόντων στις συνεισφορές σε είδος στα έργα και στις 
συμπληρωματικές δραστηριότητες.  Πιστεύει ότι αυτό θα παράσχει ένα περισσότερο 
αποτελεσματικό, από απόψεως κόστους, τρόπο εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού, 
θα επιφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια, απλοποίηση και σαφήνεια από πλευράς δεσμεύσεων και 
ευθυνών των συμμετεχόντων καθώς και θα ενισχύσει, ως εκ τούτου, την ελκυστικότητα της 
κοινής επιχείρησης για νέους παράγοντες της βιομηχανίας παρακινώντας τους να συμβάλουν 
στις δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Τέλος, ο εισηγητής θα επιθυμούσε να επισημάνει ότι οι συνεχιζόμενες σε ευρεία κλίμακα 
διεθνικοί και διατομεακοί μηχανισμοί και προσπάθειες είναι ουσιώδεις προκειμένου να 
εξασφαλισθούν αποδοτικότερα αποτελέσματα και συνεκτικότητα μεταξύ των προγραμμάτων 
και των μέσων των κρατών μελών, και ότι η Κοινή Επιχείρηση ΚΚΥ προσφέρει μια 
σημαντική πλατφόρμα για παρόμοιες συνεργασίες στον τομέα.  Επιπλέον, ο «Ορίζοντας 
2020» θα προσφέρει ορισμένες νέες διατάξεις για καλύτερες συνέργιες μεταξύ του 
προγράμματος πλαίσιο και των διαρθρωτικών ταμείων.  Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
περαιτέρω για να δημιουργήσουν πρόσθετη μόχλευση σε περιφερειακό επίπεδο.  Το γεγονός 
αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή ορισμένα δυτικά κράτη μέλη της ΕΕ είναι 
πιθανό να επωφελούνται ήδη από καλά προηγμένη έρευνα και ανάπτυξη καθώς και 
τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη, ενώ τα ανατολικά κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να 
προσφέρουν τους χώρους για την ανάπτυξη προγραμμάτων επίδειξης καθώς και πιλοτικών 
προγραμμάτων.  Οι δυνατότητες για συμπληρωματικές δράσεις, συγκέντρωση και επιμερισμό
τεχνογνωσίας, πόρων και ερευνητικής υποδομής καθώς και η ανάπτυξη περαιτέρω συνεργιών 
(Ανατολή-Δύση) υπό την αιγίδα της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να εξερευνηθούν 
περαιτέρω κατά τη διάρκεια της επόμενης φάσεως της Κοινής Επιχείρησης ΚΚΥ. 

Απαλλαγή της Κοινής Επιχείρησης ΚΚΥ

Ο εισηγητής εκφράζει την ανησυχία του διότι σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής η 
Κοινή Επιχείρηση ΚΚΥ 2 θα υπόκειται στο άρθρο 209 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού 
(παρά στο άρθρο 208) και δεν θα λογοδοτεί, ως εκ τούτου, άμεσα στο Κοινοβούλιο, ούτε θα 
αποτελεί αντικείμενο εξωτερικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο όπως ίσχυε 

                                               
1 "Τάσεις σε επενδύσεις, θέσεις απασχόλησης και κύκλο εργασιών στον τομέα των «Κυψελών καυσίμου και 
υδρογόνου» Κοινή Επιχείρηση ΚΚΥ, Φεβρουάριος 2012. 
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προηγουμένως.  

Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την λειτουργία της Κοινής Επιχείρησης ΚΚΥ ως 
οργανισμός της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 185 του Κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 δείχνει ότι το σημερινό πλαίσιο λειτουργίας υπήρξε επαρκώς ευέλικτο και καλά 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Κοινής Επιχείρησης.  Ο εισηγητής θεωρεί ως εκ τούτου, ότι 
η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, που αντικατέστησε το άρθρο 185 του 
κανονισμού 1605/2002, και ότι θα πρέπει να υιοθετήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες οι 
οποίοι δεν αποκλίνουν από το δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο, με εξαίρεση ορισμένες 
περιπτώσεις, όπως ισχύει επί του  παρόντος.

Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής προτείνει η απαλλαγή σχετικά με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού όσον αφορά τη συνεισφορά της Ένωσης στην Κοινή Επιχείρηση ΚΚΥ 2 να 
ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου, σύμφωνα με την 
διαδικασία που προβλέπεται από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Κοινής Επιχείρησης
ΚΚΥ.  Ο εισηγητής πιστεύει ότι αυτό είναι μια σημαντική πτυχή για να εξασφαλιστεί η 
αυτονομία της Κοινής Επιχείρησης ΚΚΥ 2 και να δοθεί στην Κοινή Επιχείρηση επαρκής 
ελευθερία για να διαχειριστεί τις διαδικασίες της χωρίς πρόσθετα διοικητικά βάρη. 

Συμπεράσματα

Η εμπειρία της Κοινής Επιχείρησης ΚΚΥ 1 δείχνει ότι ορισμένες προκλήσεις μπορούν να 
μετατραπούν με επιτυχία σε ευκαιρίες για δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ανάπτυξης και 
καινοτομίας στην ΕΕ μέσω κοινών προσπαθειών και δεσμεύσεων, για το σκοπό αυτό,
δημόσιων και ιδιωτικών παραγόντων καθώς και με την ύπαρξη κατάλληλων οργάνων για 
παρόμοια συνεργασία. Οι τεχνολογίες ΚΚΥ μπορούν να προσφέρουν έναν αριθμό καθαρών, 
βιώσιμων μακροπρόθεσμων ευρωπαϊκών λύσεων σε πολλές προκλήσεις της κοινωνίας, αλλά 
οι εν λόγω τεχνολογίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια για αποτελεσματική 
έρευνα και καινοτομία και ανάπτυξη σε ευρεία κλίμακα.  Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
κατάλληλων ρυθμιστικών και επιχειρηματικών μηχανισμών καθώς και η σαφής δέσμευση για 
μια μακροπρόθεσμη πολιτική είναι ουσιώδη στοιχεία για την ανάπτυξη αυτών των 
τεχνολογιών και την μεταφορά τους στις αγορές καθώς και για την μεγιστοποίηση των 
ωφελειών τους για το μέλλον.

Η πρόταση της Επιτροπής για την παράταση της Κοινής Επιχείρησης ΚΚΥ 1 δίδει ένα σαφές 
μήνυμα για μακροπρόθεσμη δέσμευση στην υπηρεσία ενός διευρυμένου οράματος σε επίπεδο 
της Ένωσης όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνολογιών ΚΚΥ και χρησιμεύει ως ένα 
σημαντικό μέσο για την δημιουργία ενός ισχυρότερου, πλέον βιώσιμου και 
ανταγωνιστικότερου παγκοσμίως τομέα ΚΚΥ στην ΕΕ  καθώς και για την ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής ηγεμονίας στις εν λόγω τεχνολογίες σε παγκόσμια κλίμακα. 

Ο εισηγητής υποστηρίζει τη συνέχιση της Κοινής Επιχείρησης ΚΚΥ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2024, ως ένα κρίσιμο μέσο για τη συνέχιση της υλοποίησης της ατζέντας έρευνας και 
καινοτομίας της ΕΕ και την αξιοποίηση της προόδου που έχει επιτευχθεί από την Κοινή 
Επιχείρηση ΚΚΥ 1.  Με τον τρόπο αυτό η Ευρώπη θα είναι σε θέση να επωφεληθεί πλήρως 
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από αυτές τις βασικές τεχνολογίες για το μέλλον. 


