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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla (przykład: „ABCD”).Zmianę brzmienia zaznacza się przez 
wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie 
lub przekreślenie zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.



PR\1007628PL.doc 3/24 PE522.764v01-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO...........5

UZASADNIENIE ................................................................................................................21



PE522.764v01-00 4/24 PR\1007628PL.doc

PL



PR\1007628PL.doc 5/24 PE522.764v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego 
przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych 2
(COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0506),

– uwzględniając art. 187 i 188 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy 
których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0256/2013),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(A7-0000/2013),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Rozporządzenie (UE) nr …/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia … 
2013 r. ustanawiające program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
„Horyzont 2020” (2014-2020)11 ma na celu 
położenie większego nacisku na badania 
naukowe i innowacje poprzez połączenie 

(4) Rozporządzenie (UE) nr …/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady11

(program ramowy „Horyzont 2020”) ma na 
celu położenie większego nacisku na 
badania naukowe i innowacje poprzez 
połączenie funduszy z programu 
ramowego „Horyzont 2020” oraz sektora 
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funduszy z programu ramowego „Horyzont 
2020” oraz sektora prywatnego w ramach 
partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz 
kluczowych obszarów, w których badania 
naukowe i innowacje mogą przyczynić się 
do realizacji szerzej rozumianych celów 
unijnych związanych z konkurencyjnością, 
a także pomóc podjąć wyzwania społeczne. 
Udział Unii w takich partnerstwach może 
mieć formę finansowych wkładów na rzecz 
wspólnych przedsiębiorstw utworzonych 
na podstawie art. 187 Traktatu zgodnie z 
decyzją nr 1982/2006/WE.

prywatnego w ramach partnerstw 
publiczno-prywatnych na rzecz 
kluczowych obszarów, w których badania 
naukowe i innowacje mogą przyczynić się 
do realizacji szerzej rozumianych celów 
unijnych związanych z konkurencyjnością, 
bardziej efektywnym pozyskiwaniem 
inwestycji prywatnych, a także pomóc 
podjąć wyzwania społeczne. Partnerstwa 
te powinny opierać się na 
długoterminowym zobowiązaniu, w tym 
na zrównoważonym wkładzie wszystkich 
partnerów, być rozliczane z osiągania 
swoich celów oraz realizować założenia 
strategiczne Unii w dziedzinie badań, 
rozwoju i innowacji. Zarządzanie tymi 
partnerstwami i ich działanie powinno 
przebiegać w sposób otwarty, przejrzysty, 
skuteczny i efektywny, a także powinno 
stwarzać równe szanse udziału wszystkim 
stronom aktywnym w poszczególnych 
obszarach tych partnerstw. Udział Unii w 
takich partnerstwach może mieć formę 
finansowych wkładów na rzecz wspólnych 
przedsiębiorstw utworzonych na podstawie 
art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) zgodnie z decyzją nr 
1982/2006/WE.

__________________ __________________
11 Dz.U. … [H2020 PR] 11 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr …/2013 z 
... ustanawiające program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
„Horyzont 2020” (2014-2020) oraz 
uchylające decyzję 1982/2006/WE (Dz.U.
L ...).

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z decyzją Rady (UE) nr 
[…]/2013 z dnia […] 2013 r. 
ustanawiającą szczegółowy program 
wdrażający program „Horyzont 2020” 
(2014-2020)12 należy zapewnić dalsze 
wsparcie wspólnym przedsiębiorstwom 
utworzonym na mocy decyzji (UE) nr 
1982/2006/WE, zgodnie z warunkami 
określonymi w decyzji (UE) nr […]/2013.

(5) Zgodnie z programem ramowym 
„Horyzont 2020” oraz decyzją Rady (UE) 
nr …/201312 należy zapewnić dalsze 
wsparcie wspólnym przedsiębiorstwom 
utworzonym na mocy decyzji (UE) nr 
1982/2006/WE, zgodnie z warunkami 
określonymi w programie ramowym 
„Horyzont 2020” oraz decyzji (UE) nr 
…/2013, a w szczególności w art. 25 
programu ramowego „Horyzont 2020” 
oraz przy pełnym poszanowaniu zasad 
ogólnych przewidzianych w tym 
programie, w szczególności zasady 
równouprawnienia i swobodnego dostępu.

__________________ __________________
12 Dz.U. … [H2020 PR]. 12 Decyzja (UE) nr .../2013 Rady z dnia ... 

2013 r. ustanawiającą szczegółowy 
program wdrażający program „Horyzont 
2020” (2014-2020) Dz.U. L… .

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W ramach dalszego wsparcia 
programów badawczych w dziedzinie 
technologii ogniw paliwowych i 
technologii wodorowych należy 
uwzględnić także doświadczenia uzyskane
z działań w ramach wspólnego 
przedsiębiorstwa na rzecz technologii 
ogniw paliwowych i technologii 
wodorowych, w tym wnioski z jego 
pierwszej oceny śródokresowej i wyniki 
zaleceń od zainteresowanych stron15, 
które należy wdrożyć za pomocą 
dostosowanej do potrzeb struktury i zasad, 

(7) Z doświadczeń uzyskanych z działań w 
ramach wspólnego przedsiębiorstwa FCH 
jako organu unijnego na mocy art. 185 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/200215a wynika, że obecne ramy 
działania są wystarczająco elastyczne i 
dostosowane do potrzeb wspólnego 
przedsiębiorstwa. Wspólne 
przedsiębiorstwo na rzecz technologii 
ogniw paliwowych i technologii 
wodorowych 2 powinno działać zgodnie z 
art. 208 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 Parlamentu Europejskiego i 
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aby podnieść efektywność i zapewnić 
uproszczenie tych technologii. W tym celu 
wspólne przedsiębiorstwo na rzecz 
technologii ogniw paliwowych i 
technologii wodorowych 2 powinno 
przyjąć zasady finansowe dopasowane do 
jego potrzeb zgodnie z art. 209
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii16.

Rady16 i powinno przyjąć przepisy 
finansowe, które nie powinny odbiegać od 
tego rozporządzenia, chyba że wynika to z 
konkretnych potrzeb i po uzyskaniu 
uprzedniej zgody Komisji, tak jak ma to 
miejsce obecnie.

__________________ __________________
15.„Trendy dotyczące inwestycji, miejsc 
pracy i obrotu w sektorze technologii 
ogniw paliwowych i technologii 
wodorowych” – wyniki konsultacji z
zainteresowanymi stronami: 
http://www.fch-ju.eu/page/publications

15a Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) 
nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w 
sprawie rozporządzenia finansowego 
mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L
248 z 16.9.2002, s. 1).

16 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 84. 16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 
oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 
298 z 26.10.2012, s. 84).

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Wkład innych niż Unia członków 
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wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz 
technologii ogniw paliwowych i 
technologii wodorowych 2 może 
obejmować wkład niepieniężny. W 
przypadku korzystania z wkładów 
niepieniężnych ze szczególną uwagą 
należy potraktować przejrzystość i łatwe 
zastosowanie wkładów, jak również ich 
zgodność z innymi odnośnymi przepisami 
i procedurami. Niniejsze rozporządzenie 
powinno zatem określić, między innymi, 
kwotę różnego rodzaju wkładów 
niepieniężnych członków wspólnego 
przedsiębiorstwa na rzecz technologii 
ogniw paliwowych i technologii 
wodorowych 2 innych niż Unia w 
działanie wspólnego przedsiębiorstwa, jak 
również sposób wdrożenia w praktyce 
sprawozdań rocznych oraz wymogi 
dotyczące monitorowania wkładów 
niepieniężnych, które niekoniecznie są 
zgodne z okresami sprawozdawczości lub 
metodami uproszczenia przewidzianymi w 
programie ramowym „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Niniejsze rozporządzenie powinno 
przewidywać bardziej racjonalny pod 
względem kosztów sposób wdrożenia 
przepisów art. 4 w celu ograniczenia 
obciążenia administracyjnego 
spoczywającego na wspólnym 
przedsiębiorstwie i jego członkach. Art. 4 i 
klauzula 13 Statutów zawartych w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia 
powinny wyraźnie określać wkłady 
zrzeszenia branżowego i zrzeszenia 
podmiotów badawczych oraz ich organów 
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założycielskich w koszty operacyjne, 
wkłady niepieniężne w realizację 
projektów oraz działania dodatkowe, jak 
również zaangażowanie innych 
uczestników we wkłady niepieniężne w 
ramach projektów i działań dodatkowych.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu w 
akcie założycielskim organów lub 
jednostek organizacyjnych utworzonych 
przez Unię można wykluczyć badanie 
rachunków wszystkich dochodów i 
wydatków takich organów lub jednostek 
organizacyjnych przez Trybunał 
Obrachunkowy. Zgodnie z art. 60 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012 rachunki organów wymienionych 
w art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 966/2012 powinny zostać zbadane przez 
niezależny organ kontrolny, który wyda 
opinię na temat, między innymi, 
wiarygodności rachunków oraz legalności i 
prawidłowości operacji podstawowych. W 
związku z dążeniem do unikania 
powielania badania rachunków rachunki 
wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz 
technologii ogniw paliwowych i 
technologii wodorowych 2 nie powinny 
być przedmiotem badania przez Trybunał 
Obrachunkowy.

(19) Zgodnie z art. 287 TFUE rachunki 
organów wymienionych w art. 208 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
powinny zostać zbadane przez Trybunał 
Obrachunkowy, który wyda opinię na 
temat, między innymi, wiarygodności 
rachunków oraz legalności i prawidłowości 
operacji podstawowych.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz 
technologii ogniw paliwowych i 
technologii wodorowych 2 powinno 
podlegać wnikliwej ocenie okresowej 
zgodnie z art. 32 programu ramowego 
„Horyzont 2020”, która powinna 
obejmować, między innymi, analizę jego 
otwartości, przejrzystości, skuteczności i 
efektywności.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wspólne przedsiębiorstwo FCH 2 
stanowi organ, któremu powierzono 
wdrażanie partnerstwa publiczno-
prywatnego, o którym mowa w art. 209
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady19.

3. Wspólne przedsiębiorstwo FCH 2 
stanowi organ, o którym mowa w art. 208
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012.

__________________
19 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczynić się do wdrażania 
rozporządzenia (UE) nr …/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
… 2013 r. ustanawiającego program 
ramowy „Horyzont 2020” oraz, w 
szczególności, części ... decyzji nr 
…/2013/UE Rady z dnia … 2013 r. 
ustanawiającej program szczegółowy 
wdrażający program „Horyzont 2020”;

przyczynić się do wdrażania programu 
ramowego „Horyzont 2020” oraz, w 
szczególności co najmniej trzech celów 
szczegółowych w ramach priorytetu 
„Wyzwania społeczne” decyzji nr 
…/2013/UE [program szczegółowy 
wdrażający program „Horyzont 2020”];

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zwiększać efektywność energetyczną 
produkcji wodoru na drodze elektrolizy 
wody przy jednoczesnym obniżeniu 
kosztów inwestycji, tak aby połączenie 
technologii ogniw paliwowych i 
technologii wodorowych było 
konkurencyjne wobec alternatywnych 
rozwiązań dostępnych na rynku; oraz

– zwiększać efektywność energetyczną 
produkcji wodoru na drodze elektrolizy 
wody oraz z odnawialnych źródeł energii
przy jednoczesnym obniżeniu kosztów
inwestycji i kosztów operacyjnych, tak aby 
połączenie technologii ogniw paliwowych i 
technologii wodorowych było 
konkurencyjne wobec alternatywnych 
rozwiązań dostępnych na rynku;

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– umacniać powiązanie między projektami 
demonstracyjnymi a wynikami i 
przełożeniem takich wyników badań na 
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zastosowania pilotażowe i atrakcyjne 
rozwiązania rynkowe, tj. skrócić czas od 
demonstracji do komercjalizacji tych 
technologii;

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit czwarty b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przyczyniać się do zagęszczenia 
infrastruktury i zwiększenia świadomości 
społecznej i akceptacji przez 
przekazywanie wiedzy fachowej i 
specjalistycznej z państw członkowskich, 
które osiągają lepsze wyniki, do państw 
członkowskich o słabszych wynikach przy 
pomocy demonstracji i projektów 
pilotażowych oraz ośrodków Wschód-
Zachód,

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit czwarty c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wspierać rozwijanie zaawansowanych 
technologii pozyskiwania ze źródeł 
unijnych metali o podstawowym 
znaczeniu dla rozwoju i wprowadzania 
technologii FCH, z uwzględnieniem 
odpadów technologicznych i 
przemysłowych, oraz

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit czwarty d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ograniczyć wykorzystanie tak zwanych 
„surowców krytycznych”, zgodnie z 
definicją Komisji, przez wskazanie 
odpowiednich zamienników w technicznie 
wykonalnych i gospodarczo 
uzasadnionych przypadkach.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład wnoszony jest ze środków z 
budżetu ogólnego Unii przeznaczonych na
program szczegółowy „Horyzont 2020” 
wdrażający program ramowy „Horyzont 
2020” zgodnie z odpowiednimi 
postanowieniami art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt 
(iv) oraz art. 60 i 61 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do 
organów wymienionych w art. 209 tego 
rozporządzenia.

Wkład wnoszony jest ze środków z 
budżetu ogólnego Unii przeznaczonych na
decyzję nr .../2013/UE [program
szczegółowy „Horyzont 2020”] zgodnie z 
odpowiednimi postanowieniami art. 58 ust. 
1 lit. c) ppkt (iv) oraz art. 60 i 61 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
w odniesieniu do organów wymienionych 
w art. 208 tego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne przedsiębiorstwo FCH 2 
przyjmuje szczegółowe przepisy finansowe 
zgodnie z art. 209 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 i rozporządzenia 
(UE) nr … [rozporządzenie delegowane w 
sprawie modelowego rozporządzenia 
finansowego dla PPP].

Wspólne przedsiębiorstwo FCH 2 
przyjmuje szczegółowe przepisy finansowe 
zgodnie z art. 208 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012 i delegowanego 
rozporządzenia Komisji (UE) nr … 19a

__________________
19a Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr .../... [w sprawie ramowego 
rozporządzenia finansowego dla organów, 
o których mowa w art. 208 rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu 
Europejskiego i Rady (C(2013)06287 –
2013/2864(DEA))](Dz.U. L...]. 

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Absolutorium z wykonania budżetu w 
odniesieniu do wkładu Unii na rzecz 
wspólnego przedsiębiorstwa FCH 2 
stanowi część absolutorium udzielanego 
Komisji przez Parlament Europejski, po 
rekomendacji przez Radę, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 319 Traktatu.

1. Absolutorium z wykonania budżetu w 
odniesieniu do wkładu Unii na rzecz 
wspólnego przedsiębiorstwa FCH 2 
udziela Parlament Europejski, po 
rekomendacji przez Radę, zgodnie z 
procedurą określoną w przepisach 
finansowych wspólnego przedsiębiorstwa 
FCH 2.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wspólne przedsiębiorstwo FCH 2 w 
pełni współpracuje z instytucjami 
uczestniczącymi w procedurze udzielania 
absolutorium oraz w stosownych 
przypadkach zapewnia wszelkie konieczne 
dodatkowe informacje. W odniesieniu do 
takiej procedury wspólne przedsiębiorstwo 
FCH 2 może zostać poproszone o udział 
jego przedstawicieli w spotkaniach z 
odpowiednimi instytucjami lub organami 
oraz o wsparcie delegowanego urzędnika 
zatwierdzającego Komisji.

2. Wspólne przedsiębiorstwo FCH 2 w 
pełni współpracuje z instytucjami 
uczestniczącymi w procedurze udzielania 
absolutorium oraz w stosownych 
przypadkach zapewnia wszelkie konieczne 
dodatkowe informacje.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europejski Urząd ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) może 
przeprowadzać dochodzenia, w tym 
kontrole na miejscu i inspekcje, zgodnie z 
przepisami i procedurami określonymi w 
rozporządzeniu (WE) nr 1073/1999
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 
maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń 
prowadzonych przez Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF)21 oraz rozporządzeniu Rady 
(Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 
listopada 1996 r. w sprawie kontroli na 
miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych 
przez Komisję w celu ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich 
przed nadużyciami finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami22, w celu ustalenia, 
czy doszło do nadużyć finansowych, 
korupcji lub innego czynu bezprawnego, 
który ma wpływ na interesy finansowe 

2. Europejski Urząd ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) może 
przeprowadzać dochodzenia, w tym 
kontrole na miejscu i inspekcje, zgodnie z 
przepisami i procedurami określonymi w 
rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 
883/2013 Parlamentu Europejskiego i 
Rady21 oraz rozporządzeniu Rady 
(Euratom, WE) nr 2185/9622, w celu 
ustalenia, czy doszło do nadużyć 
finansowych, korupcji lub innego czynu 
bezprawnego, który ma wpływ na interesy 
finansowe Unii w związku z umową, 
decyzją lub kontraktem finansowanym na 
mocy niniejszego rozporządzenia.
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Unii w związku z umową, decyzją lub 
kontraktem finansowanym na mocy 
niniejszego rozporządzenia.
__________________ __________________
21 Dz.U. L 136 z 31.05.1999, s. 1 21 Rozporządzenie nr 883/2013 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 maja 2013 r. dotyczące dochodzeń 
prowadzonych przez Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) oraz uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1073/1999 Parlamentu 
Europejskiego i Rady i rozporządzenie 
Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 
248 z 18.9.2013, s. 1).

22 Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2-5 22 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w 
sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji 
przeprowadzanych przez Komisję w celu 
ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich przed nadużyciami 
finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 
15.11.1996, s. 2).

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wspólne przedsiębiorstwo FCH 2 
przystępuje do porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 
1999 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją, dotyczącego 
wewnętrznych dochodzeń 
przeprowadzanych przez OLAF23.  
Wspólne przedsiębiorstwo FCH 2 
przyjmuje konieczne środki potrzebne do 
ułatwienia OLAF przeprowadzania 
wewnętrznych dochodzeń.

5. Wspólne przedsiębiorstwo FCH 2 
przystępuje do porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 
1999 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją, dotyczącego 
wewnętrznych dochodzeń 
przeprowadzanych przez OLAF23.  
Wspólne przedsiębiorstwo FCH 2 
przyjmuje konieczne środki potrzebne do 
ułatwienia OLAF przeprowadzania 
wewnętrznych dochodzeń.
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__________________ __________________
23 Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15 23 Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s.1. 

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – klauzula 7 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyjmuje roczny budżet wspólnego 
przedsiębiorstwa FCH 2, w tym plan 
zatrudnienia, w którym określa się liczbę 
stanowisk czasowych według grupy 
funkcyjnej i grupy zaszeregowania, jak 
również liczbę pracowników 
kontraktowych i oddelegowanych 
ekspertów krajowych wyrażoną w 
ekwiwalentach pełnego czasu pracy;

c) przyjmuje roczny budżet wspólnego 
przedsiębiorstwa FCH 2, zanim zostanie 
on zarekomendowany przez Radę 
Parlamentowi Europejskiemu do 
wdrożenia w związku z wkładem Unii na 
rzecz wspólnego przedsiębiorstwa FCH 2,
w tym plan zatrudnienia, w którym określa 
się liczbę stanowisk czasowych według 
grupy funkcyjnej i grupy zaszeregowania, 
jak również liczbę pracowników 
kontraktowych i oddelegowanych 
ekspertów krajowych wyrażoną w 
ekwiwalentach pełnego czasu pracy;

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – klauzula 11 – punkt 3 – litera d – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rocznych planów prac; d) rocznych planów prac oraz 
odpowiadających im szacunkowych 
wydatków, z uwzględnieniem wkładu 
niepieniężnego;

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – klauzula 13 – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) b) wkładów niepieniężnych organów 
założycielskich członków innych niż Unia 
uczestniczących w działaniach pośrednich, 
mających postać kosztów poniesionych 
przez te organy przy realizacji działań 
pośrednich pomniejszonych o wkład 
wspólnego przedsiębiorstwa FCH 2 i 
jakikolwiek inny wkład Unii w te koszty.

b) wyraźnie zdefiniowanych wkładów 
niepieniężnych, w kwocie odpowiadającej 
co najmniej wkładowi finansowemu Unii,
organów założycielskich członków innych 
niż Unia uczestniczących w działaniach 
pośrednich, mających postać kosztów 
poniesionych przez te organy przy 
realizacji działań pośrednich 
pomniejszonych o wkład wspólnego 
przedsiębiorstwa FCH 2 i jakikolwiek inny 
wkład Unii w te koszty.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – klauzula 16 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada Zarządzająca przyjmuje roczny 
budżet na dany rok przed końcem 
poprzedniego roku.

4. Rada Zarządzająca przyjmuje roczny 
budżet na dany rok, przedłożony 
Parlamentowi Europejskiemu do 
wdrożenia na rekomendację Rady w 
związku z wkładem Unii na rzecz 
wspólnego przedsiębiorstwa FCH 2, przed 
końcem poprzedniego roku.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – klauzula 17 – punkt 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wspólne przedsiębiorstwo FCH 2 
składa Komisji roczne sprawozdanie 
zgodnie z art. 60 ust. 5 rozporządzenia 
(UE, Euratom) nr 966/2012.

skreślony

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – klauzula 17 – punkt 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rachunkowość wspólnego 
przedsiębiorstwa FCH 2 bada niezależny 
organ audytowy zgodnie z art. 60 ust. 5 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2012.

skreślony

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – klauzula 17 – punkt 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rachunkowość wspólnego 
przedsiębiorstwa FCH 2 nie podlega 
badaniu przez Trybunał Obrachunkowy.

Rachunkowość wspólnego 
przedsiębiorstwa FCH 2 podlega badaniu 
przez Trybunał Obrachunkowy.

Or. en
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady 
w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii 
wodorowych 2 (zwane dalej „wspólnym przedsiębiorstwem FCH 2”) jako istotny instrument 
pakietu dotyczącego inwestycji w innowacje w ramach programu „Horyzont 2020”, 
stanowiący wsparcie w rozwiązaniu istotnych problemów społecznych, przed którymi stoi 
Europa. Wniosek Komisji przewiduje przedłużenie okresu funkcjonowania wspólnego 
przedsiębiorstwa FCH 1, uruchomionego w ramach siódmego programu ramowego, o dalsze 
10 lat. Wspólne przedsiębiorstwo FCH od początku swojego działania udowodniło potencjał 
wodoru jako efektywnego nośnika energii oraz ogniw paliwowych jako przemienników 
energii, pokazując, że mogą one stanowić szansę dla Europy na umocnienie bezpieczeństwa 
energetycznego, obniżenie ilości szkodliwych emisji oraz na stymulację trwałego wzrostu 
gospodarczego w perspektywie długookresowej. 
W ocenie śródokresowej wspólnego przedsiębiorstwa FCH przeprowadzonej w 2011 r. przez 
Komisję Europejską wykazano, że wspólne przedsiębiorstwo FCH z powodzeniem pełni 
funkcję platformy umożliwiającej tworzenie silnego partnerstwa, efektywne pozyskiwanie 
środków publicznych i prywatnych oraz silne zaangażowanie przemysłu, a zwłaszcza MŚP, w 
rozwijanie technologii FCH. Sprawozdawca uznaje zdecydowany postęp techniczny oraz 
osiągnięcia operacyjne pierwszego programu wspólnego przedsiębiorstwa FCH, jak również 
solidną dokumentację wspólnego przedsiębiorstwa FCH dotyczącą wdrażania budżetu UE w 
uzasadniony, efektywny i skuteczny sposób; zaleca tym samym kontynuowanie tego 
pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia w drodze zatwierdzenia wniosku Komisji 
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa FCH 2.

Technologie ogniw paliwowych i technologie wodorowe: możliwości i wyzwania dla 
Europy

Wodór stanowi nośnik energii, który można wykorzystywać jako czyste paliwo, a jego zasoby 
są praktycznie nieograniczone. Wodór i jego zastosowania mogą potencjalnie umożliwić 
rozwiązanie najważniejszych wyzwań społecznych w UE, od bezpieczeństwa energetycznego 
i zmiany klimatu po konkurencyjność przemysłu, innowacje i inteligentny wzrost. Ogniwa 
paliwowe mogą stanowić efektywną technologię przetwarzania, która oferuje liczne korzyści 
zarówno dla sektora transportowego, jak i energetycznego. Udane rozwinięcie i 
wprowadzenie technologii FCH może stanowić dalszą alternatywę wobec paliw kopalnych 
oraz poprawić bezpieczeństwo energetyczne UE dzięki zmniejszeniu uzależnienia od importu 
energii w perspektywie długookresowej. Wodór wytwarzany z odnawialnych źródeł energii 
oraz z elektrolizy wody w połączeniu z układami ogniw paliwowych może odegrać istotną 
rolę dla koszyka energetycznego Europy i dostarczyć konkurencyjne rozwiązania, zarówno 
lokalne, jak i regionalne, w celu osiągnięcia inteligentnego rozwoju gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Większe zagęszczenie infrastruktury w UE umożliwi dalsze, bardziej efektywne 
wykorzystanie wodoru w sektorze transportowym, jak również w innych sektorach 
gospodarki, a jednocześnie podniesie świadomość społeczną w odniesieniu do potencjalnych 
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korzyści wynikających dla obywateli UE z wykorzystania technologii FCH. Proponowane 
przez Komisję cele i działania wspólnego przedsiębiorstwa FCH w tych obszarach są tak 
ukierunkowane, aby sprostać tym wyzwaniom oraz są zgodne z priorytetami UE związanymi 
ze strategią „Europa 2020”, planem EPSTE, planem działania w zakresie energii do roku 
2050 oraz, między innymi, z planem działania na rzecz zasobooszczędnej Europy. 
Trwały, zwieńczony powodzeniem rozwój oraz wdrożenie na wielką skalę technologii FCH 
będą w znacznym stopniu uzależnione od dostępności niektórych podstawowych surowców, 
takich jak metale ziem rzadkich, metale z grupy platynowców oraz metale stosowane w 
zaawansowanych technologiach (takich jak ind i gal). Niedobory tych materiałów w 
przyszłości mogą zahamować rozwój technologii FCH. Z tego względu cele wspólnego 
przedsiębiorstwa FCH 2 powinny również uwzględniać i wspierać strategie badań, rozwoju i 
innowacji zmierzające do znalezienia, jeżeli jest to możliwe, odpowiednich zamienników i 
materiałów alternatywnych, jak również do rozwijania zaawansowanych technologii 
efektywnego pozyskiwania tych metali ze źródeł europejskich (z uwzględnieniem odpadów 
przemysłowych i technologicznych). Sprawozdawca zaleca uwzględnienie takich 
potencjalnych słabych punktów przy określaniu długoterminowej wizji wprowadzenia 
technologii FCH, aby zagwarantować, że stosowanie FCH to prawdziwie trwałe i 
długoterminowe rozwiązanie.

Rola wspólnego przedsiębiorstwa FCH 2 jako instrumentu osiągnięcia celów UE 2020

Technologie FCH mogą mieć istotny wkład w tworzenie gospodarki niskoemisyjnej, jednak 
pomimo szybkich postępów w sektorze FCH od momentu utworzenia wspólnego 
przedsiębiorstwa, technologie te w dalszym ciągu nie są wystarczająco rozwinięte, aby mogły 
konkurować na równi z obecnie wykorzystywanymi technologiami. To właśnie w takich 
okolicznościach przejawia się siła wspólnego przedsiębiorstwa FCH jako katalizatora 
osiągnięcia wyników, których nie udałoby się prawdopodobnie osiągnąć jednemu państwu 
lub przedsiębiorstwu: przez bardziej skuteczne pozyskanie inwestycji prywatnych, 
zapewnienie stabilnego i przewidywalnego systemu długoterminowego finansowania, 
zmniejszenie ryzyka inwestycji dla uczestników projektu oraz przyspieszenie tempa, w jakim 
technologie FCH osiągają dojrzałość i docierają na rynki. 
Z doświadczeń pierwszego wspólnego przedsiębiorstwa FCH wynika, że wspólne 
przedsiębiorstwo ma pozytywny wpływ na tworzenie miejsc pracy i wskaźnik zatrudnienia w 
UE, wraz z 10 % zwiększeniem obrotu rocznego, średnim wzrostem o 8 % wydatków na 
badania i rozwój, wzrostem zatrudnienia o 6 % oraz 16 % zwiększeniem liczby patentów 
wydawanych rocznie w UE firmom unijnym w sektorze FCH.1 Na podstawie takich 
pozytywnych trendów można zaobserwować wartość dodaną osiąganą przez wspólne 
przedsiębiorstwo dzięki połączeniu finansowania publicznego i prywatnego w celu 
efektywnego pobudzenia rozwoju technologii FCH oraz obniżenia kosztów produkcji dzięki 
wysiłkom podejmowanym w sektorze badań i rozwoju. Europa powinna dokonać kapitalizacji 
swoich korzyści i zdolności w sektorze FCH oraz wykorzystać okazję do osiągania dalszych i 
szybszych postępów w ramach kolejnego etapu działania wspólnego przedsiębiorstwa FCH 
jako kluczowej platformy wzrostu w sektorze FCH.
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania budżetowe Komisji wobec następcy 
wspólnego przedsiębiorstwa FCH, ale pragnie zalecić, aby rozporządzenie wyraźniej określiło 

                                               
1„Trendy dotyczące inwestycji, miejsc pracy i obrotu w sektorze technologii ogniw paliwowych i technologii 
wodorowych”. Wspólne przedsiębiorstwo FCH. Luty 2013.
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wkład partnerów i ich organów założycielskich innych niż unijne w koszty operacyjne, wkład 
niepieniężny w realizację projektów oraz działania dodatkowe, jak również zaangażowanie 
innych uczestników we wkład niepieniężny i działania dodatkowe. Uważa on, że mogłoby to 
stanowić bardziej racjonalny pod względem kosztów sposób wdrożenia przepisów 
rozporządzenia, zapewnić większą przejrzystość, jasność i prostotę, jeśli chodzi o 
zobowiązania i odpowiedzialność uczestników, a w rezultacie zwiększyć atrakcyjność 
wspólnego przedsiębiorstwa dla nowych podmiotów przemysłowych zaangażowanych w 
działalność przedsiębiorstwa.

Sprawozdawca pragnie wreszcie podkreślić, że stosowane nieustannie na dużą skalę 
ponadnarodowe i międzysektorowe instrumenty i wysiłki mają kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia bardziej efektywnych wyników i spójności programów i instrumentów państw 
członkowskich oraz że wspólne przedsiębiorstwo FCH stanowi istotną platformę współpracy 
w tym sektorze. W Horyzoncie 2020 przewidziano dodatkowo nowe przepisy zapewniające 
lepszą synergię między programem ramowym a funduszami strukturalnymi. Fundusze te 
można lepiej wykorzystać w celu dodatkowego zwielokrotnienia ich efektu na szczeblu 
regionalnym. Może to mieć szczególne znaczenie, ponieważ niektóre zachodnie państwa 
członkowskie UE mogą już być zaawansowane pod względem badań i rozwoju oraz 
technologicznej wiedzy fachowej, podczas gdy wschodnie państwa członkowskie UE mogą 
uzasadniać rozwijanie projektów pilotażowych i demonstracyjnych. W kolejnej fazie 
działania wspólnego przedsiębiorstwa FCH należy dalej badać możliwości uzupełnienia 
działań, gromadzenia i udostępniania wiedzy, zasobów i infrastruktury badawczej, a także 
rozwijania dalszej synergii (Wschód-Zachód) pod auspicjami wspólnego przedsiębiorstwa.

Udzielanie absolutorium wspólnemu przedsiębiorstwu FCH

Sprawozdawca jest zaniepokojony faktem, że zgodnie z wnioskiem Komisji wspólne 
przedsiębiorstwo FCH 2 stanowiłoby organ objęty przepisami art. 209 nowego 
rozporządzenia finansowego (zamiast art. 208) i nie odpowiadałoby już bezpośrednio przed 
Parlamentem ani nie podlegało audytowi Trybunału Obrachunkowego, jak miało to miejsce 
wcześniej.
Z doświadczeń zgromadzonych podczas działania wspólnego przedsiębiorstwa FCH jako 
organu unijnego na mocy art. 185 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 wynika, że 
obecne ramy działania są wystarczająco elastyczne i odpowiednio dopasowane do potrzeb 
wspólnego przedsiębiorstwa. Sprawozdawca uważa zatem, że wspólne przedsiębiorstwo 
powinno nadal działać zgodnie z art. 208 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, który zastąpił art. 185 
rozporządzenia 1605/2002, i powinno przyjąć przepisy finansowe nieodbiegające od 
ramowego rozporządzenia finansowego, za wyjątkiem pewnych okoliczności, tak jak ma to 
obecnie miejsce.
W związku z tym sprawozdawca zaleca, aby absolutorium z wykonania budżetu w związku z 
wkładem unijnym udzielał wspólnemu przedsiębiorstwu FCH 2 Parlament Europejski, po 
rekomendacji Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach finansowych wspólnego 
przedsiębiorstwa FCH. Sprawozdawca uważa, że stanowi to ważny aspekt dla zapewnienia 
autonomii wspólnemu przedsiębiorstwu FCH 2 oraz zapewnienia wspólnemu 
przedsiębiorstwu wystarczającej swobody w prowadzeniu działalności, bez dodatkowych 
obciążeń administracyjnych.
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Wnioski

Z doświadczeń wspólnego przedsiębiorstwa FCH 1 wynika, że niektóre wyzwania można z 
powodzeniem przekształcić w możliwość tworzenia miejsc pracy, wzrostu i innowacji w UE, 
dzięki wspólnym wysiłkom oraz zaangażowaniu podmiotów publicznych i prywatnych, a 
także dzięki istnieniu odpowiedniego instrumentu takiej współpracy. Technologie FCH mogą 
zaoferować szereg czystych, trwałych, długoterminowych rozwiązań licznych wyzwań 
społecznych na skalę europejską, ale technologie te nadal napotykają na szereg przeszkód 
utrudniających prowadzenie skutecznych badań i innowacji oraz ich wykorzystanie na dużą 
skalę. Zaprojektowanie i wdrożenie odpowiednich instrumentów regulacyjnych i 
biznesowych, jak również wyraźne, długoterminowe zobowiązanie polityczne mają kluczowe 
znaczenie dla wprowadzenia tych technologii na rynek oraz maksymalizacji korzyści 
osiąganych w przyszłości. 
Proponowane przez Komisję przedłużenie działania wspólnego przedsiębiorstwa FCH 1 
stanowi wyraźny sygnał długoterminowego zobowiązania na rzecz unijnej wizji rozwoju 
technologii FCH, a także służy jako istotny instrument budowania silniejszego, bardziej 
trwałego i konkurencyjnego na skalę światową sektora FCH w UE, a także nadania Europie 
wiodącej pozycji w tej technologii na skalę światową.
Sprawozdawca popiera kontynuację wspólnego przedsiębiorstwa FCH do dnia 31 grudnia 
2024 r. jako kluczowego instrumentu dalszego wdrażania strategii badań i innowacji w UE w 
oparciu o postępy osiągnięte przez wspólne przedsiębiorstwo FCH 1.  W ten sposób Europa 
będzie mogła odnieść w przyszłości pełne korzyści z tych kluczowych technologii.


