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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.



PR\1007628NL.doc 3/25 PE522.764v01-00

NL

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT................5

TOELICHTING ...................................................................................................................22



PE522.764v01-00 4/25 PR\1007628NL.doc

NL



PR\1007628NL.doc 5/25 PE522.764v01-00

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad over de gemeenschappelijke 
onderneming brandstofcellen en waterstof 2
(COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2013)0506),

– gezien artikel 187 en artikel 188, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd 
(C7-0256/2013),

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2013),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 betreffende de vaststelling van
Horizon 2020 - het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie (2014-2020)11

beoogt een groter effect op onderzoek en 

(4) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad11 (het 
kaderprogramma Horizon 2020) beoogt 
een groter effect op onderzoek en innovatie 
te bewerkstelligen door financiering uit 
hoofde van het kaderprogramma Horizon 
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innovatie te bewerkstelligen door 
financiering uit hoofde van het 
kaderprogramma Horizon 2020 en door de 
private sector te combineren in publiek-
private partnerschappen voor kerngebieden 
van onderzoek en innovatie die kunnen 
bijdragen aan de bredere 
concurrentiedoelstellingen van de Unie en 
het oplossen van maatschappelijke 
uitdagingen. Betrokkenheid van de Unie 
bij deze partnerschappen kan de vorm 
aannemen van financiële bijdragen aan 
gemeenschappelijke ondernemingen die op 
basis van artikel 187 van het Verdrag bij 
Besluit nr. 1982/2006/EG zijn opgericht.

2020 en door de private sector te 
combineren in publiek-private 
partnerschappen voor kerngebieden van 
onderzoek en innovatie die kunnen 
bijdragen aan de bredere 
concurrentiedoelstellingen van de Unie, 
particuliere investeringen doeltreffender 
helpen aantrekken en maatschappelijke 
uitdagingen helpen oplossen. Deze 
partnerschappen moeten gebaseerd zijn 
op langetermijnverplichtingen waarbij 
sprake is van een evenwichtige bijdrage 
door alle partners, moeten worden 
afgerekend op het behalen van hun 
doelstellingen, en moeten worden 
afgestemd op de strategische 
doelstellingen van de Unie inzake 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Het 
beheer en de werking van deze 
partnerschappen moeten open, 
transparant, effectief en efficiënt zijn, en 
moeten dezelfde mogelijkheden tot 
participatie bieden aan alle 
belanghebbenden die op de specifieke 
gebieden van die partnerschappen actief 
zijn. Betrokkenheid van de Unie bij deze 
partnerschappen kan de vorm aannemen 
van financiële bijdragen aan 
gemeenschappelijke ondernemingen die op 
basis van artikel 187 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) bij Besluit nr. 
1982/2006/EG zijn opgericht.

__________________ __________________
11 PB … [KP H2020]. 11 Verordening (EU) nr. .../2013 van het 

Europees Parlement en van de Raad van 
... tot vaststelling van Horizon 2020 – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020) en tot intrekking 
van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L ...).

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Overeenkomstig Besluit (EU) 
nr. […]/2013 van de Raad van […] 2013 
betreffende de vaststelling van het 
specifieke programma voor de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 
(2014-2020)12 dienen bij Besluit nr. 
1982/2006/EG opgerichte 
gemeenschappelijke ondernemingen te 
worden ondersteund onder de voorwaarden 
omschreven in Besluit (EU) nr. […]/2013.

(5) Overeenkomstig het kaderprogramma 
Horizon 2020 en Besluit (EU) nr. …/2013 
van de Raad12 dienen bij Besluit nr. 
1982/2006/EG opgerichte 
gemeenschappelijke ondernemingen te 
worden ondersteund onder de voorwaarden 
omschreven in het kaderprogramma 
Horizon 2020 en Besluit (EU) nr. …/2013, 
met name artikel 25 van het 
kaderprogramma Horizon 2020, met 
volledige inachtneming van de algemene 
beginselen als omschreven in dat 
programma, en met name de beginselen 
van open toegang en gendergelijkheid.

__________________ __________________
12 PB … [SP H2020]. 12 Besluit (EU) nr. …/2013 van de Raad 

van … 2013 tot vaststelling van het 
specifieke programma voor de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 
(2014-2020) PB L... .

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Bij de voortgezette ondersteuning van 
het onderzoeksprogramma inzake 
brandstofcellen en waterstof moet tevens 
rekening worden gehouden met de 
ervaring opgedaan bij de werkzaamheden
van de gemeenschappelijke onderneming 
brandstofcellen en waterstof, met inbegrip 
van de resultaten van de tussentijdse 

(7) Uit de ervaring die is opgedaan met de 
werking van de gemeenschappelijke 
onderneming FCH als EU-orgaan uit 
hoofde van artikel 185 van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1605/200215bis blijkt 
dat het huidige werkingskader voldoende 
flexibel is en is aangepast aan de 
behoeften van de gemeenschappelijke 
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evaluatie en de resultaten van de 
raadpleging van belanghebbenden15; voor 
de tenuitvoerlegging moeten een 
doelmatigere structuur en regels worden 
gebruikt om de efficiëntie te verbeteren en 
de onderneming te vereenvoudigen.
Hiertoe moet de gemeenschappelijke 
onderneming brandstofcellen en waterstof 
2 specifiek op haar behoeften 
aansluitende financiële regels vaststellen 
overeenkomstig artikel 209 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie16.

onderneming. De gemeenschappelijke 
onderneming brandstofcellen en waterstof 
2 dient overeenkomstig artikel 208 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
van het Europees Parlement en de Raad16

te opereren en moet financiële regels 
vaststellen die niet mogen afwijken van de 
verordening, behalve als dit om specifieke 
redenen noodzakelijk is en de Commissie 
daar vooraf toestemming voor heeft 
verleend.

__________________ __________________
15. ‘Trends in investments, jobs and 
turnover in the Fuel cells and Hydrogen 
sector’ – resultaten van een raadpleging 
van belanghebbenden: http://www.fch-
ju.eu/page/publications

15bis Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van 
25 juni 2002 van toepassing op de 
algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 248 van 
16.9.2002, blz. 1).

16 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 84. 16 Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Unie en tot intrekking van 
Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, 
blz. 84).

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Bijdragen van andere leden van de 
gemeenschappelijke onderneming 
brandstofcellen en waterstof 2 dan de 
Unie kunnen ook bijdragen in natura 
omvatten. Bij het gebruik van bijdragen in 
natura dient bijzondere aandacht te 
worden besteed aan transparantie en 
vereenvoudiging van het gebruik ervan, 
alsmede aan hun verenigbaarheid met 
andere toepasselijke regels en procedures. 
Onderhavige verordening dient daarom 
onder meer het aandeel te vermelden van 
de verschillende soorten bijdragen in 
natura van de andere leden van de 
gemeenschappelijke onderneming 
brandstofcellen en waterstof 2 dan de 
Unie in de activiteiten van de 
gemeenschappelijke onderneming, en aan 
te geven hoe de vereisten inzake jaarlijkse 
verslaglegging en toezicht met betrekking 
tot bijdragen in natura in de praktijk 
moeten worden toegepast, daar deze niet 
noodzakelijkerwijs aansluiten bij de 
verslagleggingstermijnen van de projecten 
of bij de vereenvoudigingsmaatregelen die 
in het kaderprogramma Horizon 2020 
voorzien zijn.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Onderhavige verordening dient te 
voorzien in een meer kostenefficiënte 
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manier om de bepalingen van artikel 4 toe 
te passen, met het doel de administratieve 
lasten voor de gemeenschappelijke 
onderneming en haar leden te verlichten. 
Artikel 4 van onderhavige verordening en 
bepaling 13 van de statuten die zijn 
opgenomen in de bijlage bij deze 
verordening dienen duidelijk te vermelden 
wat het aandeel van de bijdragen van de 
industriegroepering en de 
onderzoeksgroepering en hun 
samenstellende entiteiten is in de 
operationele kosten, in de bijdragen in 
natura aan de projecten en in de 
aanvullende activiteiten, alsmede wat de 
bijdrage is van andere deelnemers in de 
bijdragen in natura aan de projecten en in 
de aanvullende activiteiten.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Overeenkomstig artikel 287, lid 1, van 
het Verdrag kan het instellingsbesluit van 
door de Unie ingestelde organen of 
instanties het onderzoek van de 
rekeningen van alle ontvangsten en 
uitgaven van die organen of instanties 
door de Rekenkamer uitsluiten. 
Overeenkomstig artikel 60, lid 5, van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012
moeten de rekeningen van de uit hoofde 
van artikel 209 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 ingestelde organen 
worden onderzocht door een 
onafhankelijk auditorgaan dat onder meer 
advies moet uitbrengen over de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen. Voorkoming 

(19) Overeenkomstig artikel 287 VWEU
moeten de rekeningen van de uit hoofde 
van artikel 208 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 ingestelde organen 
worden onderzocht door de Rekenkamer,
die onder meer advies moet uitbrengen 
over de betrouwbaarheid van de 
rekeningen en de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen.
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van duplicering van het onderzoek van de 
rekeningen rechtvaardigt het niet aan 
onderzoek door de Rekenkamer 
onderwerpen van de rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming 
brandstofcellen en waterstof 2.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De gemeenschappelijke 
onderneming brandstofcellen en waterstof 
2 dient te worden onderworpen aan een 
uitvoerige tussentijdse effectbeoordeling 
overeenkomstig artikel 32 van het 
kaderprogramma Horizon 2020, die onder 
meer een analyse van de openheid, 
transparantie, effectiviteit en efficiëntie 
van de onderneming moet omvatten.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gemeenschappelijke onderneming 
FCH 2 vormt een orgaan waaraan de 
uitvoering van een publiek-privaat 
partnerschap wordt toevertrouwd als 
bedoeld in artikel 209 van Verordening 
(EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad19.

3. De gemeenschappelijke onderneming 
FCH 2 vormt een orgaan als bedoeld in 
artikel 208 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012.

__________________
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19 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bijdragen aan de tenuitvoerlegging van 
Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 betreffende de vaststelling van het 
kaderprogramma Horizon 2020, en met 
name deel ... van Besluit nr. …/2013/EU 
van de Raad van … 2013 tot vaststelling 
van het specifieke programma voor 
Horizon 2020;

a) bijdragen aan de tenuitvoerlegging van 
het kaderprogramma Horizon 2020, en met 
name ten minste drie van de specifieke 
doelstellingen die genoemd worden onder 
de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen" van Besluit nr. …/2013/EU 
[het specifieke programma voor Horizon 
2020];

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de energie-efficiëntie van de productie 
van waterstof via elektrolyse uit water 
verhogen en de kapitaalkosten verlagen, 
zodat de combinatie van het waterstof- en 
brandstofcelsysteem kan concurreren met 
de op de markt verkrijgbare alternatieven; 
en

– de energie-efficiëntie van de productie 
van waterstof via elektrolyse uit water en 
via hernieuwbare energiebronnen 
verhogen en de kapitaalkosten en 
operationele kosten verlagen, zodat de 
combinatie van het waterstof- en 
brandstofcelsysteem kan concurreren met 
de op de markt verkrijgbare alternatieven; 

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de samenhang tussen 
demonstratieprojecten en -resultaten en 
de vertaling van die onderzoeksresultaten 
naar proeftoepassingen en aantrekkelijke 
marktoplossingen verbeteren, dus het 
traject tussen demonstratie en 
commercialisering van deze technologieën 
verkorten,

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – streepje 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– bijdragen tot een hechtere 
infrastructuur en meer besef en 
aanvaarding onder het publiek door 
overdracht van knowhow en 
deskundigheid van betere presterende 
landen naar minder presterende landen 
door middel van demonstratie en 
proefprojecten en door Oost-Westcentra,

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – streepje 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de ontwikkeling steunen van 
geavanceerde technologieën voor het 
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terugwinnen van metalen die van kritiek 
belang zijn voor de ontwikkeling en 
toepassing van FCH-technologieën uit 
bronnen van de Unie, met inbegrip van 
technologische bijproducten en afval, en

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – streepje 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het gebruik van zogeheten “kritieke 
grondstoffen" zoals door de Commissie 
gedefinieerd terugdringen door naar 
relevante alternatieven te zoeken waar 
deze technisch haalbaar en economisch te 
rechtvaardigen zijn.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De bijdrage wordt betaald uit de kredieten 
in de algemene begroting van de Unie 
gereserveerd voor het specifieke 
programma van Horizon 2020 voor de 
uitvoering van het kaderprogramma 
Horizon 2020 overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 58, lid 1, onder c), punt 
iv), en de artikelen 60 en 61 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
voor organen als bedoeld in artikel 209 van 
die verordening.

De bijdrage wordt betaald uit de kredieten 
in de algemene begroting van de Unie 
gereserveerd voor Besluit nr. …/2013/EU 
[het specifieke programma voor Horizon 
2020]overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 58, lid 1, onder c), punt iv), en de 
artikelen 60 en 61 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 voor organen als 
bedoeld in artikel 208 van die verordening.

Or. en
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De gemeenschappelijke onderneming 
FCH 2 stelt specifieke financiële regels 
vast overeenkomstig artikel 209 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
en Verordening (EU) nr. … [Gedelegeerde 
Verordening betreffende financiële 
standaardvoorschriften voor publiek-
private partnerschappen].

De gemeenschappelijke onderneming 
FCH 2 stelt specifieke financiële regels 
vast overeenkomstig artikel 208 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
en Gedelegeerde Verordening (EU) nr. … 
van de Commissie19bis.

__________________
19bis Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 
…/…van de Commissie [over de 
financiële kaderverordening voor de 
organen als bedoeld in artikel 208 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
van het Europees Parlement en de Raad 
(C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))](PB 
L...]. 

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting betreffende de bijdrage van de 
Unie aan de gemeenschappelijke 
onderneming FCH 2 maakt deel uit van de 
kwijting die door het Europees Parlement 
op aanbeveling van de Raad aan de 
Commissie wordt verleend overeenkomstig 
de in artikel 319 van het Verdrag bedoelde
procedure.

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting betreffende de bijdrage van de 
Unie aan de gemeenschappelijke 
onderneming FCH 2 wordt door het 
Europees Parlement op aanbeveling van de 
Raad verleend overeenkomstig een
procedure waarin het financieel reglement 
van de gemeenschappelijke onderneming 
voorziet.
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Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gemeenschappelijke onderneming 
FCH 2 werkt volledig samen met de 
instellingen die bij de kwijtingsprocedure 
betrokken zijn en verstrekt waar nodig de 
vereiste aanvullende informatie. In dit 
kader kan zij worden gevraagd zich te 
laten vertegenwoordigen op 
vergaderingen met de relevante 
instellingen of organen en bijstand te 
verlenen aan de gedelegeerde 
ordonnateur van de Commissie.

2. De gemeenschappelijke onderneming 
FCH 2 werkt volledig samen met de 
instellingen die bij de kwijtingsprocedure 
betrokken zijn en verstrekt waar nodig de 
vereiste aanvullende informatie.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) kan 
overeenkomstig de bepalingen en 
procedures van Verordening (EG) 
nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 mei 1999 betreffende 
onderzoeken door het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF)21 en 
Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 

2. Het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) kan 
overeenkomstig de bepalingen en 
procedures van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 883/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad21 en Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2185/962222 van de 
Raad onderzoeken, waaronder controles en 
inspecties ter plaatse, uitvoeren om vast te 
stellen of er sprake is van fraude, corruptie 
of andere onwettige activiteiten waardoor 
de financiële belangen van de Unie worden 
geschaad in verband met een overeenkomst 
of besluit of een contract dat in het kader 
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onregelmatigheden22 onderzoeken, 
waaronder controles en verificaties ter 
plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er 
sprake is van fraude, corruptie of andere 
onwettige activiteiten in verband met een 
overeenkomst, besluit of contract 
gefinancierd uit hoofde van deze 
verordening, waardoor de financiële 
belangen van de Unie worden geschaad.

van deze verordening wordt gefinancierd.

__________________ __________________
21 PB L 136 van 31.5.1999, blz. 1. 21Verordening (EU, Euratom) nr. 

883/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF) en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad en 
Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 
van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 
1).

22 PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2-5. 22 Verordening (Euratom, EG) nr. 
2185/96 van de Raad van 11 november 
1996 betreffende de controles en 
verificaties ter plaatse die door de 
Commissie worden uitgevoerd ter 
bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen tegen 
fraudes en andere onregelmatigheden (PB 
L 292 van 15.11.1996, blz. 2).

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De gemeenschappelijke onderneming 
FCH 2 treedt toe tot het interinstitutioneel 
akkoord van 25 mei 1999 tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende de interne 

5. De gemeenschappelijke onderneming 
FCH 2 treedt toe tot het interinstitutioneel 
akkoord van 25 mei 1999 tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende de interne 
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onderzoeken verricht door het OLAF23. De 
gemeenschappelijke onderneming FCH 2 
neemt de nodige maatregelen om interne 
onderzoeken door het OLAF te 
vergemakkelijken.

onderzoeken verricht door het OLAF23. De 
gemeenschappelijke onderneming FCH 2 
neemt de nodige maatregelen om interne 
onderzoeken door het OLAF te 
vergemakkelijken.

__________________ __________________
23 PB L 136 van 31.5.1999, blz. 15. 23 PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Bijlage – bepaling 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de jaarbegroting van de 
gemeenschappelijke onderneming FCH 2 
vaststellen, waaronder de 
personeelsformatie, waarin het aantal 
tijdelijke ambten per functiegroep en per 
rang alsmede het aantal 
arbeidscontractanten en gedetacheerde 
nationale deskundigen wordt vermeld, 
uitgedrukt in voltijdsequivalenten;

c) de jaarbegroting van de 
gemeenschappelijke onderneming FCH 2 
vaststellen voordat deze voor wat betreft 
de bijdrage van de Unie aan de 
gemeenschappelijke onderneming FCH 2 
door de Raad aan het Europees 
Parlement voor uitvoering wordt 
aanbevolen, waaronder de 
personeelsformatie, waarin het aantal 
tijdelijke ambten per functiegroep en per 
rang alsmede het aantal 
arbeidscontractanten en gedetacheerde 
nationale deskundigen wordt vermeld, 
uitgedrukt in voltijdsequivalenten;

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Bijlage – bepaling 11 – lid 3 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) jaarlijkse werkplannen; d) jaarlijkse werkplannen en de 
desbetreffende ramingen van de uitgaven, 
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met inbegrip van bijdragen in natura;

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Bijlage – clausule 13 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bijdragen in natura van de 
samenstellende entiteiten van de andere 
leden dan de Unie die deelnemen aan acties 
onder contract, bestaande uit de door hen 
gemaakte kosten bij het uitvoeren van 
acties onder contract minus de bijdrage van 
de gemeenschappelijke onderneming 
FCH 2 en alle andere bijdragen van de 
Unie aan die kosten.

(b) duidelijk gedefinieerde bijdragen in 
natura, ten belope van ten minste de 
omvang van de financiële bijdrage van de 
Unie, van de samenstellende entiteiten van 
de andere leden dan de Unie die deelnemen 
aan acties onder contract, bestaande uit de 
door hen gemaakte kosten bij het uitvoeren 
van acties onder contract minus de bijdrage 
van de gemeenschappelijke onderneming 
FCH 2 en alle andere bijdragen van de 
Unie aan die kosten.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Bijlage – clausule 16 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De jaarbegroting voor een bepaald jaar 
wordt uiterlijk aan het einde van het 
voorafgaande jaar aangenomen door de 
raad van bestuur.

4. De jaarbegroting voor een bepaald jaar 
wordt uiterlijk aan het einde van het 
voorafgaande jaar aangenomen door de 
raad van bestuur en via de Raad voor wat 
betreft de bijdrage van de Unie aan de 
gemeenschappelijke onderneming FCH 2 
aan het Europees Parlement voor 
uitvoering wordt aanbevolen.

Or. en
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Bijlage – clausule 17 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gemeenschappelijke onderneming 
FCH 2 doet jaarlijks verslag aan de 
Commissie overeenkomstig artikel 60, 
lid 5, van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012.

Schrappen

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Bijlage – clausule 17 – punt 4 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming FCH 2 
worden onderzocht door een 
onafhankelijk controleorgaan zoals 
bepaald in artikel 60, lid 5, van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Schrappen

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Bijlage – clausule 17 – punt 4 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rekeningen van de gemeenschappelijke 
onderneming FCH 2 worden niet
onderzocht door de Rekenkamer.

De rekeningen van de gemeenschappelijke 
onderneming FCH 2 worden onderzocht 
door de Rekenkamer.

Or. en
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TOELICHTING

Inleiding

De rapporteur spreekt zijn voldoening uit over het voorstel van de Commissie voor een 
verordening van de Raad inzake de "Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en 
waterstof 2" (hierna: FCH 2 JU) als een belangrijk instrument van het innovatie-
investeringspakket in het kader van Horizon 2020, dat tot doel heeft het hoofd te bieden aan 
de grote maatschappelijke uitdagingen waarmee Europa geconfronteerd wordt. Het 
Commissievoorstel voorziet in een verlenging van de FCH 1 JU, die in het kader van het 
Zevende kaderprogramma was gelanceerd, met nog eens tien jaar. Sinds haar lancering heeft 
de FCH JU het potentieel aangetoond van waterstof als schone energiedrager, evenals de 
mogelijkheden die brandstofcellen als energieomzetters Europa bieden voor de ontwikkeling 
van schone systemen die de energiezekerheid versterken, de uitstoot beperken en duurzame 
langetermijngroei stimuleren. 
De tussentijdse evaluatie van de FCH JU die in 2011 door de Europese Commissie is 
uitgevoerd, heeft aangetoond dat de FCH JU tot dusver goede diensten heeft bewezen als 
platform voor het smeden van een sterk partnerschap, het op efficiëntere wijze aantrekken van 
publieke en private financiering en het vergroten van de betrokkenheid van het bedrijfsleven, 
met name kmo’s, bij de ontwikkeling van FCH-technologieën. De rapporteur spreekt zijn 
waardering uit voor de grote technische vooruitgang en de operationele prestaties van het 
eerste programma van de FCH JU, en voor de uitstekende staat van dienst van de FCH JU 
waar het gaat om een gezonde, doeltreffende en efficiënte uitvoering van de EU-begroting, en 
beveelt dan ook aan dit positieve en constructieve experiment voort te zetten via goedkeuring 
van het Commissievoorstel voor een verordening van de Raad inzake de FCH 2 JU.

Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof: kansen en uitdagingen 
voor Europa

Waterstof is een energiedrager die als schone brandstof kan worden gebruikt, en is vrijwel 
onbeperkt voorhanden. Waterstof en de verschillende toepassingen ervan kunnen in potentie 
essentiële oplossingen bieden voor de grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor de EU 
zich gesteld ziet, van energiezekerheid en klimaatverandering tot industrieel 
concurrentievermogen, innovatie en slimme groei. Brandstofcellen kunnen worden ingezet als 
efficiënte conversietechnologie met grote voordelen voor de vervoers- en de energiesector. De 
succesvolle ontwikkeling en toepassing van FCH-technologieën kan bovendien alternatieven 
bieden voor fossiele brandstoffen en de energiezekerheid van de EU vergroten door de 
afhankelijkheid van energie-invoer op de lange termijn te verminderen. Waterstof 
geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen en waterelektrolyse gekoppeld met 
brandstofcelsystemen kunnen een belangrijke rol spelen in de toekomstige energiemix in 
Europa en kunnen competitieve oplossingen bieden, zowel op lokaal als regionaal niveau, 
voor het bewerkstelligen van slimme en inclusieve groei.
Daarnaast zal de ontwikkeling van een nauwer vervlochten infrastructuursysteem in de EU 
het mogelijk maken waterstof efficiënter in te zetten in het vervoer en in andere sectoren van 
de economie, en zal zij bij een groter publiek besef wekken van de potentiële voordelen die 
FCH-technologieën de burgers van de Unie kunnen bieden. De doelstellingen en activiteiten 
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van de FCH JU op deze gebieden zoals door de Commissie voorgesteld zijn uitstekend 
toegesneden op deze uitdagingen en sluiten aan bij de EU-prioriteiten in het kader van onder 
meer de Europa-2020-agenda, het SET-plan, de routekaart voor energie 2050 en Resource 
Efficient Europe. 
Of de FCH-technologieën met succes en op duurzame wijze kunnen worden ontwikkeld en op 
grote schaal kunnen worden toegepast is in grote mate afhankelijk van de beschikbaarheid van 
bepaalde kritieke grondstoffen, zoals zeldzame aardelementen, platinametalen en 
hoogtechnologische metalen (bijvoorbeeld indium en gallium). Indien deze materialen in de 
toekomst schaars worden, kan dat een knelpunt in de ontwikkeling van FCH-technologieën 
gaan vormen. Dit betekent dat de doelstellingen van de FCH 2 JU tevens R&D&I-strategieën 
moeten omvatten en stimuleren die gericht zijn op het vinden van relevante vervangers en 
alternatieve materialen waar mogelijk, en op het ontwikkelen van geavanceerde technologieën 
voor doeltreffende terugwinning van dergelijke metalen uit Europese bronnen (met inbegrip 
van technologische bijproducten en afval). De rapporteur beveelt aan met deze potentiële 
knelpunten rekening te houden bij het uitstippelen van de langetermijnvisie voor de 
toepassing van FCH-technologieën, om te waarborgen dat brandstofcellen en waterstof op de 
lange termijn werkelijk duurzame oplossingen bieden.

De rol van de FCH 2 JU als instrument om de EU-2020-doelstellingen te bereiken

FCH-technologieën kunnen in aanzienlijke mate bijdragen tot een koolstofarme economie, 
maar ondanks de snelle vooruitgang in de FCH-sector sinds de instelling van de 
gemeenschappelijke onderneming zijn deze technologieën nog niet voldoende uitgerijpt om 
op voet van gelijkheid met bestaande technologieën te kunnen concurreren. Op dit punt heeft 
de FCH JU haar katalyserende kracht getoond die tot resultaten leidt welke door één enkel 
land of bedrijf niet kunnen worden bereikt: door met meer succes particuliere investeringen 
aan te trekken, een stabiel en voorspelbaar financieringsplan voor de lange termijn te 
verstrekken, de investeringsrisico’s voor belanghebbenden te reduceren en de snelheid op te 
voeren waarmee FCH-technologieën rijpen en de markt bereiken. 
De ervaring met de eerste FCH JU laat zien dat de gemeenschappelijke onderneming een 
positieve impact heeft gehad op het scheppen van banen en de werkgelegenheid in de EU, met 
een gemiddelde stijging van de jaaromzet met 10%, een gemiddelde toename van de R&D-
uitgaven met 8%, een groei van het aantal banen met 6% per jaar en een jaarlijkse toename 
van de in de EU toegekende octrooien aan EU-bedrijven in de FCH-sector1met 16%. Europa 
dient gebruik te maken van de voorsprong en de capaciteit die reeds in de FCH-sector 
aanwezig is en nu de ontstane dynamiek te benutten om het volgende stadium van de FCH JU 
als essentieel platform voor groei van de FCH-sector nog verder en sneller aan te drijven.
De rapporteur spreekt zijn voldoening uit over de kredietvastleggingen van de Commissie 
voor de opvolger van de FCH JU, maar zou willen aanbevelen dat de verordening duidelijk 
vermeldt wat het aandeel van de bijdragen van de andere partners en hun samenstellende 
entiteiten dan de Unie is in de operationele kosten, in de bijdragen in natura aan de projecten 
en in de aanvullende activiteiten, alsmede wat de bijdrage is van andere deelnemers in de 
bijdragen in natura aan de projecten en in de aanvullende activiteiten. Hij is van mening dat 
dit een kostenefficiëntere manier vormt om de bepalingen van de verordening ten uitvoer te 
leggen, meer transparantie, vereenvoudiging en helderheid omtrent de verplichtingen en 

                                               
1 ‘Trends in investments, jobs and turnover in the Fuel cells and Hydrogen" Gemeenschappelijke onderneming 
FCH: Februari 2013.
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verantwoordelijkheden van de deelnemers te bewerkstelligen en het aldus aantrekkelijker te 
maken voor nieuwe deelnemers uit de industrie om deel te nemen aan de activiteiten van de 
gemeenschappelijke onderneming.

Tot slot zou de rapporteur erop willen wijzen dat voortdurende grootschalige, transnationale 
en sectoroverkoepelende mechanismen en inspanningen van essentieel belang zijn om 
efficiëntere resultaten en coherentie tussen de programma’s en instrumenten van de lidstaten 
te waarborgen, en dat de FCH JU een belangrijk platform voor dergelijke samenwerking in 
deze sector biedt. Daarnaast zal Horizon 2020 nieuwe mogelijkheden bieden voor betere 
synergie tussen het kaderprogramma en de structuurfondsen. Deze kunnen wederom worden 
benut om extra hefboomwerking op regionaal niveau te creëren. Dit is met name van belang 
daar sommige westelijke EU-lidstaten reeds op sterk ontwikkelde R&D en technologische 
know-how kunnen bogen, terwijl oostelijke EU-landen ruimte voor de ontwikkeling van 
demonstratie- en proefprojecten kunnen bieden. Mogelijkheden voor elkaar aanvullende 
activiteiten, het bundelen en delen van kennis, middelen en onderzoeksinfrastructuur en de 
ontwikkeling van verdere synergie (oost-west) onder toezicht van de gemeenschappelijke 
onderneming zijn punten die tijdens de volgende fase van de FCH JU verder dienen te worden 
verkend.

Kwijting voor de FCH JU

De rapporteur acht het verontrustend dat de FCH 2 JU volgens het Commissievoorstel een 
orgaan zal zijn uit hoofde van 209 van het nieuwe Financieel Reglement (in plaats van artikel 
208), waardoor zij niet langer rechtstreeks rekening en verantwoording aan het Parlement 
verschuldigd is en niet meer zoals voorheen wordt onderworpen aan de externe audit door de 
Rekenkamer.
Uit de ervaring die is opgedaan met de werking van de gemeenschappelijke onderneming als 
een EU-orgaan volgens artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002, blijkt dat 
het huidige werkingskader voldoende flexibel is en nauwkeurig is aangepast aan de behoeften 
van de gemeenschappelijke onderneming. De rapporteur dringt er dan ook op aan dat de 
gemeenschappelijke onderneming moet blijven opereren volgens de regels van artikel 208 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, dat in de plaats kwam van artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 1605/2002, en financiële regels moet vaststellen die niet mogen afwijken van de financiële 
kaderregeling, behalve in bepaalde omstandigheden, zoals ook nu het geval is.
De rapporteur beveelt daarom aan dat de kwijting voor de uitvoering van de begroting 
betreffende de bijdrage van de Unie aan de gemeenschappelijke onderneming FCH 2 door het 
Europees Parlement wordt verleend op aanbeveling van de Raad verleend overeenkomstig een 
procedure waarin de financiële regels van de gemeenschappelijke onderneming voorzien. De 
rapporteur acht dit een belangrijk aspect als het erom gaat de autonomie van de FCH 2 JU te 
waarborgen en de gemeenschappelijke onderneming voldoende vrijheid te geven om haar 
aangelegenheden te beheren zonder extra administratieve lasten. 

Conclusies

De ervaring met de FCH 1 JU laat zien hoe bepaalde uitdagingen met succes kunnen worden 
omgezet in kansen voor meer werkgelegenheid, groei en innovatie in de EU via gezamenlijke 
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inspanningen en inzet van publieke en particuliere belanghebbenden en de aanwezigheid van 
een geschikt instrument voor dergelijke samenwerking. FCH-technologieën kunnen een aantal 
schone, duurzame langetermijnoplossingen op Europees niveau voor veel maatschappelijke 
uitdagingen bieden, maar deze technologieën stuiten nog steeds op veel hindernissen waar het 
gaat om doeltreffend onderzoek en innovatie en grootschalige toepassing. Om deze 
technologieën naar de markt te brengen en hun voordelen in de toekomst te maximaliseren 
moet adequate regelgevings- en bedrijfsmechanismen worden ontworpen en toegepast en is 
een duidelijk politiek engagement voor de langere termijn nodig. 
Het Commissievoorstel voor de verlenging van de FCH 1 JU bevat een dergelijk duidelijk 
signaal voor een langere termijnengagement met betrekking tot een EU-visie voor de 
ontwikkeling van FCH-technologieën en vormt een belangrijk instrument voor de 
totstandbrenging van een krachtigere, duurzamere en wereldwijd meer concurrerendere FCH-
sector in de EU en om ervoor te zorgen dat Europa op het gebied van deze technologieën 
wereldwijd het voortouw neemt.
De rapporteur steunt de voortzetting van de FCH JU tot 31 december 2024, daar het een 
essentieel instrument is om de onderzoeks- en innovatieagenda van de EU te blijven 
voortzetten en op de met de FCH 1 JU bereikte vooruitgang voort te bouwen. Op deze manier 
zal Europa in staat zijn in de toekomst ten volle te profiteren van de voordelen van deze 
sleuteltechnologieën.


