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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate (exemplu: 
„ABCD”). Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive 
aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună 
„Pile de combustie și hidrogen 2”
(COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2013)0506),

– având în vedere articolul 187 și articolul 188 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu 
(C7-0256/2013),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0000/2013),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... 2013 de instituire a programului
Orizont 2020 - programul-cadru pentru 
cercetare și inovare (2014-2020)11 își 
propune să aibă un impact mai mare asupra 
cercetării și inovării prin combinarea 

(4) Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului11

(Programul-cadru Orizont 2020) își 
propune să aibă un impact mai mare asupra 
cercetării și inovării prin combinarea
fondurilor acordate în cadrul
programului-cadru Orizont 2020 cu 
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programului-cadru Orizont 2020 cu 
fondurile din sectorul privat, în cadrul unor 
parteneriate public-privat în domenii-cheie 
în care cercetarea și inovarea ar putea 
contribui la atingerea obiectivelor mai largi 
ale Uniunii privind competitivitatea și ar 
putea ajuta la rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă societatea. Implicarea 
Uniunii în aceste parteneriate poate lua 
forma unor contribuții financiare la 
întreprinderi comune instituite în 
conformitate cu Decizia nr. 1982/2006/CE, 
în temeiul articolului 187 din tratat.

fondurile din sectorul privat, în cadrul unor 
parteneriate public-privat în domenii-cheie 
în care cercetarea și inovarea ar putea 
contribui la atingerea obiectivelor mai largi 
ale Uniunii privind competitivitatea, ar 
putea mobiliza investițiile private în mod 
mai eficient și ar putea ajuta la rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă 
societatea. Aceste parteneriate ar trebui să 
se bazeze pe un angajament pe termen 
lung, inclusiv pe o contribuție echilibrată 
a tuturor partenerilor, să răspundă de 
îndeplinirea obiectivelor lor și să fie 
aliniate cu obiectivele strategice ale 
Uniunii cu privire la cercetare, dezvoltare 
și inovare. Guvernanța și funcționarea 
acestor parteneriate ar trebui să fie 
deschise, transparente, eficace și eficiente 
și ar trebui să ofere tuturor părților 
interesate active în domeniile specifice ale 
parteneriatelor în cauză ocazia de a 
participa la acestea. Implicarea Uniunii în 
aceste parteneriate ar putea lua forma unor 
contribuții financiare la întreprinderi 
comune instituite în temeiul articolului 
187 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE) în
conformitate cu Decizia nr. 1982/2006/CE.

__________________ __________________
11JO … [H2020 FP] 11Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 
din ... 2013 de instituire a programului 
Orizont 2020 – Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare (2014-2020) și de 
abrogare a Deciziei nr.1982/2006/CE (JO 
L...).

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5



PR\1007628RO.doc 7/24 PE522.764v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu Decizia (UE) nr. 
[...]/2013 a Consiliului din [...]2013 de 
instituire a programului specific de 
punere în aplicare a strategiei Orizont 
2020 (2014-2020)12, ar trebui să se acorde 
sprijin suplimentar întreprinderilor comune 
instituite în temeiul deciziei (UE) nr. 
1982/2006/CE, în condițiile prevăzute de 
Decizia (UE) nr. [...]/2013.

(5) În conformitate cu Programul-cadru 
Orizont 2020 și cu Decizia (UE) nr. 
[...]/2013 a Consiliului12, ar trebui să se 
acorde sprijin suplimentar întreprinderilor 
comune instituite în temeiul Deciziei (UE) 
nr. 1982/2006/CE, în condițiile prevăzute 
de Programul-cadru Orizont 2020 și de
Decizia (UE) nr. [...]/2013, în special la 
articolul 25 din Programul-cadru Orizont 
2020 și cu respectarea pe deplin a 
principiilor generale stabilite în 
programul în cauză și în special a 
principiilor ce vizează accesul liber și 
egalitatea de gen.

__________________ __________________
12 JO … [H2020 SP]. 12 Decizia (UE) nr. [...]/2013 a Consiliului 

din [...] 2013 de instituire a programului 
specific de punere în aplicare a 
Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont 2020 (2014-2020), JO L....

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Menținerea sprijinului acordat 
programului de cercetare „pile de 
combustie și hidrogen“ ar trebui, de 
asemenea, să ia în considerare experiența 
acumulată din operațiunile întreprinderii 
comune „Pile de combustie și hidrogen“, 
inclusiv rezultatele primei evaluări 
intermediare, rezultatele recomandărilor 
părților interesate15, iar aplicarea să se 
efectueze utilizând o structură mai 
adecvată obiectivului urmărit și norme 
care să sporească eficiența și să asigure 

(7) Experiența acumulată ca urmare a 
funcționării întreprinderii comune „pile 
de combustie și hidrogen” ca organism al 
Uniunii, în temeiul articolului 185 din 
Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 1605/200215a indică faptul că actualul 
cadru de funcționare este suficient de 
flexibil și de adaptat nevoilor întreprinderii 
comune. Întreprinderea comună „Pile de 
combustie și hidrogen 2” ar trebui să
funcționeze conform articolului 208 din 
Regulamentul (UE, Euratom) 
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simplificarea. În acest sens, întreprinderea 
comună „Pile de combustie și hidrogen 2” 
ar trebui să adopte norme financiare 
specifice nevoilor sale, în conformitate cu 
articolul 209 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 25 
octombrie 2012 privind normele
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii16.

nr. 966/2012al Parlamentului European și 
al Consiliului16 și ar trebui să adopte 
norme financiare care să nu acorde 
derogări de la regulamentul în cauză, 
decât în cazul în care nevoile specifice ale 
întreprinderii comune impun acest lucru 
și cu acordul prealabil al Comisiei, cum 
este cazul și în prezent.

__________________ __________________
15. „Trends in investments, jobs and 
turnover in the Fuel cells and Hydrogen 
sector’ – results of stakeholders' 
consultation: http://www.fch-
ju.eu/page/publications

15a Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 privind Regulamentul financiar 
aplicabil bugetului global al 
Comunităților Europene (JO L 248, 
16.9.2002, p. 1).

16 JO L 298, 26.10.2012, p. 84. 16 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 
normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a 
Regulamentului (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 
26.10.2012, p. 84).

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Printre contribuțiile altor membri 
decât Uniunea ai întreprinderii comune 
„Pile de combustie și hidrogen 2”, se pot 
număra contribuții în natură. Ar trebui 
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acordată o atenție deosebită transparenței 
și simplificării utilizării contribuțiilor în 
natură, precum și respectării normelor și 
procedurilor aplicabile în aceste cazuri. 
Prin urmare, prezentul regulament ar 
trebui, printre altele, să prevadă 
cuantumul diferitelor contribuții în 
natură ale altor membri decât Uniunea ai 
întreprinderii comune „Pile de combustie 
și hidrogen 2” la activitățile întreprinderii 
comune, precum și modalitatea de punere 
în practică a cerințelor legate de 
raportarea și monitorizarea anuale ale 
contribuțiilor în natură, care ar putea să 
nu fie conforme cu perioadele de 
raportare prevăzute pentru proiect sau cu 
măsurile de simplificare prevăzute de 
Programul-cadru Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Prezentul regulament ar trebui să 
prevadă o modalitate mai eficientă de 
punere în aplicare a dispozițiilor de la 
articolul 4 în vederea reducerii sarcinii 
administrative a întreprinderii comune și 
a membrilor săi. Articolul 4 și clauza 13 
din statutul care figurează în anexa la 
regulament ar trebui să prevadă mai clar 
cuantumurile contribuțiilor grupării 
industriale și a grupării științifice și ale 
entităților componente la costurile 
operaționale la contribuțiile în natură la 
proiecte și la activitățile suplimentare, 
precum și contribuția altor participanți la 
contribuțiile în natură la proiecte și la 
activitățile suplimentare.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În conformitate cu articolul 287
alineatul (1) din tratat, actul constitutiv al 
organismelor, birourilor sau agențiilor 
înființate de Uniune poate exclude 
examinarea de către Curtea de Conturi a 
tuturor conturilor de venituri și cheltuieli 
aparținând organismelor, birourilor sau 
agențiilor respective. În conformitate cu 
articolul 60 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012, conturile organismelor vizate de 
articolul 209 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 trebuie să fie 
examinate de un organism de audit 
independent, care emite o opinie, printre 
altele, cu privire la fiabilitatea conturilor și 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente. Motivul pentru care conturile 
întreprinderii comune „Pile de combustie 
și hidrogen 2” nu ar trebui să facă 
obiectul examinării de către Curtea de 
Conturi este evitarea duplicării 
examinării conturilor.

(19) În conformitate cu articolul 287 din 
TFUE conturile organismelor vizate de 
articolul 208 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 trebuie să fie 
examinate de Curtea de Conturi, care 
emite un aviz, printre altele, cu privire la 
fiabilitatea conturilor și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Întreprinderea comună „Pile de 
combustie și hidrogen 2” ar trebui să facă 
obiectul unei evaluări detaliate a 
impactului în temeiul articolului 32 din 
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Programul-cadru Orizont 2020, care ar 
trebui să includă, printre altele, o analiză 
a gradului său de deschidere, a 
transparenței, a eficacității și a eficienței 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Întreprinderea comună FCH 2 
înființează un organism însărcinat cu 
punerea în aplicare a unui parteneriat
public-privat vizat de articolul 209 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012
al Parlamentului European și al 
Consiliului19.

(3) Întreprinderea comună FCH 2 
înființează un organism prevăzut la
articolul 208 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012.

__________________
19 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să contribuie la punerea în aplicare a
Regulamentului (UE) nr…/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ... 2013 de instituire a programului-
cadru Orizont 2020, și în special a părții ...
din Decizia nr…/2013/EU a Consiliului 
din... 2013 de instituire a programului 
specific de punere în aplicare a Orizont 
2020;

(a) contribuie la punerea în aplicare a 
Programului-cadru Orizont 2020 și în 
special la realizarea a cel puțin trei dintre 
obiectivele specifice din cadrul priorității 
legate de provocările importante pentru 
societate din Decizia nr…/2013/EU de 
instituire a programului specific de punere 
în aplicare a Orizont 2020;
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Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– creșterea randamentului energetic al 
producției de hidrogen bazată pe electroliza 
apei, concomitent cu reducerea costurilor 
de capital, astfel încât combinația dintre 
hidrogen și sistemul de pile de combustie 
să fie competitivă în raport cu alternativele 
disponibile pe piață și

- creșterea randamentului energetic al 
producției de hidrogen bazată pe electroliza 
apei și pe surse regenerabile de energie, 
concomitent cu reducerea costurilor de 
capital și a costurilor operaționale, astfel 
încât combinația dintre hidrogen și 
sistemul de pile de combustie să fie 
competitivă în raport cu alternativele 
disponibile pe piață 

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- consolidarea conexiunii dintre proiectele 
demonstrative și rezultate și transpunerea 
rezultatelor cercetărilor în aplicații-pilot 
și în soluții de piață atractive, mai precis 
scurtarea drumului dintre etapa 
demonstrativă și comercializarea 
respectivelor tehnologii;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 4 b (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- dezvoltarea unei infrastructuri mai 
dense și creșterea gradului de informare 
și de acceptare publică prin transferul de 
know-how și de experiență de la statele 
membre cu performanțe mai ridicate către 
statele membre cu performanțe mai 
reduse, prin intermediul demonstrațiilor și 
al proiectelor-pilot și prin centrele vest-
est;

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 4 c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sprijinirea dezvoltării tehnologiilor 
avansate de recuperare a metalelor, 
operațiune extrem de importantă pentru 
dezvoltarea și desfășurarea tehnologiilor 
FCH din surse ale Uniunii, inclusiv a 
produselor secundare și a deșeurilor 
tehnologice și

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 4 d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- reducerea utilizării așa-numitor „materii 
prime critice”, așa cum sunt acestea 
definite de Comisie, prin identificarea 
substituților relevanți, în cazurile în care 
acest lucru este fezabil din punct de 
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vedere tehnic și justificabil din punct de 
vedere economic.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția este plătită din creditele 
bugetului general al Uniunii alocate 
programului specific de punere în 
aplicare a programului-cadru Orizont 
2020, în conformitate cu dispozițiile 
relevante ale articolului 58 alineatul (1) 
litera (c) punctul (iv) și ale articolelor 60 și 
61 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
966/2012 privind organismele menționate 
la articolul 209 din regulamentul respectiv.

Contribuția este plătită din creditele 
bugetului general al Uniunii alocate prin 
Decizia nr. .../2013/UE [Programul 
specific Orizont 2020], în conformitate cu 
dispozițiile relevante ale articolului 58 
alineatul (1) litera (c) punctul (iv) și ale 
articolelor 60 și 61 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 privind organismele 
menționate la articolul 208 din 
regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderea comună FCH 2 adoptă 
propriile norme financiare specifice, în 
conformitate cu articolul 209 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
și cu dispozițiile Regulamentul (UE) nr… 
[Regulamentul delegat privind modelul de 
regulament financiar pentru PP].

Întreprinderea comună FCH 2 adoptă 
propriile norme financiare specifice, în 
conformitate cu articolul 208 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 
și cu Regulamentul delegat al Comisiei
UE) nr… 19a

__________________
19a Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 
nr. .../... [privind regulamentul financiar-
cadru pentru organismele menționate la 
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articolul 208 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului C(2013)06287-
2013/2864(DEA))](JO L...]. 

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetară privind contribuția Uniunii la 
întreprinderea comună FCH 2 face parte 
din descărcarea de gestiune acordată de 
Parlamentul European, la recomandarea 
Consiliului, în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 319 din tratat.

(1) Descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetară privind contribuția Uniunii la 
întreprinderea comună FCH 2 va fi
acordată de Parlamentul European, la 
recomandarea Consiliului, în conformitate 
cu o procedură prevăzută în normele 
financiare ale întreprinderii comune FCH 
2.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderea comună FCH 2 
cooperează pe deplin cu instituțiile 
implicate în procedura de descărcare de 
gestiune și furnizează, după caz, orice 
informații suplimentare necesare. În acest 
context, i se poate solicita să fie 
reprezentată la întâlniri cu organismele 
sau instituțiile relevante și să ofere 
asistență ordonatorului de credite delegat 
al Comisiei.

(2) Întreprinderea comună FCH 2 
cooperează pe deplin cu instituțiile 
implicate în procedura de descărcare de 
gestiune și furnizează, după caz, orice 
informații suplimentare necesare.

Or. en



PE522.764v01-00 16/24 PR\1007628RO.doc

RO

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) poate efectua investigații, inclusiv 
controale și inspecții la fața locului, în 
conformitate cu dispozițiile și procedurile 
prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 mai 1999 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF)21

și de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele și inspecțiile la 
fața locului efectuate de Comisie în 
scopul protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva 
fraudei și a altor abateri22 pentru a se 
stabili dacă au fost acte de fraudă, corupție 
sau orice altă activitate ilegală care 
afectează interesele financiare ale Uniunii 
în legătură cu un acord, o decizie sau un 
contract finanțat în temeiul prezentului 
regulament.

(2) Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) poate efectua investigații, inclusiv 
controale la fața locului și inspecții, în 
conformitate cu dispozițiile și procedurile 
prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului21 și de Regulamentul 
(Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului22, 
pentru a se stabili dacă au fost acte de 
fraudă, corupție sau orice altă activitate 
ilegală care afectează interesele financiare 
ale Uniunii în legătură cu un acord, o 
decizie sau un contract finanțat în temeiul 
prezentului regulament.

__________________ __________________
21 JO L 136, 31.5.1999, p.1 21 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 

883/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 septembrie 2013 
privind investigațiile efectuate de Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) și 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și 
al Consiliului și a Regulamentului 
(Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului
(JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

22 JO L 292, 15.11.1996, p.2-5 22 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele și inspecțiile la 
fața locului efectuate de Comisie în 
scopul protejării intereselor financiare ale 
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Comunităților Europene împotriva 
fraudei și a altor abateri (JO L 292, 
15.11.1996, p. 2).

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Întreprinderea comună FCH 2 aderă la 
acordul interinstituțional din 25 mai 1999 
dintre Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind anchetele interne efectuate 
de OLAF23. Întreprinderea comună FCH 2 
adoptă măsurile necesare pentru facilitarea 
anchetelor interne efectuate de OLAF.

(5) Întreprinderea comună FCH 2 aderă la 
acordul interinstituțional din 25 mai 1999 
dintre Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind anchetele interne efectuate 
de OLAF23. Întreprinderea comună FCH 2 
adoptă măsurile necesare pentru facilitarea 
anchetelor interne efectuate de OLAF.

__________________ __________________
23 JO L 136, 31.5.1999, p. 15 23 JO L 248, 18.9.2013, p.1 

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Anexă – clauza 7 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adoptă bugetul anual al întreprinderii 
comune FCH 2, inclusiv schema de 
personal, indicând numărul de posturi 
temporare pe grupă de funcții și pe grad și 
numărul de agenți contractuali și experți 
naționali detașați, exprimat în echivalente 
de normă întreagă;

(c) adoptă bugetul anual al întreprinderii 
comune FCH 2, înainte ca acesta să fie 
recomandat de Consiliu Parlamentului 
European spre execuție în ceea ce privește 
contribuția Uniunii la întreprinderea 
comună FCH 2, inclusiv schema de 
personal, indicând numărul de posturi 
temporare pe grupă de funcții și pe grad și 
numărul de agenți contractuali și experți 
naționali detașați, exprimat în echivalente 
de normă întreagă;
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexă – clauza 11 – punctul 3 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) planurile de lucru anuale; (d) planurile de lucru anuale, precum și 
estimările corespunzătoare ale 
cheltuielilor, inclusiv contribuțiile în 
natură;

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Anexă – clauza 13 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuții în natură ale entităților 
componente ale celorlalți membri, 
exceptând Uniunea, care participă la 
acțiunile indirecte, constând în costurile 
suportate de acestea pentru executarea 
acțiunilor indirecte, minus contribuția 
întreprinderii comune FCH 2 și orice altă 
contribuție a Uniunii la aceste costuri.

(b) contribuții în natură clar definite, care 
se ridică cel puțin până la nivelul 
contribuției financiare a Uniunii, ale 
entităților componente ale celorlalți 
membri, exceptând Uniunea, care participă 
la acțiunile indirecte, constând în costurile 
suportate de acestea pentru executarea 
acțiunilor indirecte, minus contribuția 
întreprinderii comune FCH 2 și orice altă 
contribuție a Uniunii la aceste costuri.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Anexă – clauza 16 – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Consiliul director adoptă bugetul anual 
pentru un anumit an până la sfârșitul anului 
precedent.

4. Consiliul director adoptă bugetul anual 
pentru un anumit an până la sfârșitul anului 
precedent, iar bugetul este recomandat de 
Consiliu Parlamentului European spre 
execuție în ceea ce privește contribuția 
Uniunii la întreprinderea comună FCH 2.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Anexă – clauza 17 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Întreprinderea comună FCH adoptă 
norme financiare specifice în 
conformitate cu articolul 60 alineatul (5) 
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
966/2012.

eliminat

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Anexă – clauza 17 – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Conturile întreprinderii comune FCH 2 
sunt examinate de un organism de audit 
independent, conform prevederilor de la 
articolul 60 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 966/2012.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexă – clauza 17 – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conturile întreprinderii comune FCH 2 nu 
sunt supuse examinării de către Curtea de 
Conturi.

Conturile întreprinderii comune FCH 2 
sunt supuse examinării de către Curtea de 
Conturi.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Raportorul salută propunerea de regulament al Consiliului privind întreprinderea comună 
„Pile de combustie și hidrogen 2” (denumită în continuare IC FCH 2), ca instrument 
important al pachetului de investiții pentru inovare din programul Orizont 2020, care 
contribuie la abordarea provocărilor societale majore cu care se confruntă Europa. Propunerea 
Comisiei prevede prelungirea întreprinderii comune FCH 1, lansate în contextul celui de-al 
șaptelea Program-cadru, pentru o perioadă de încă 10 ani. De la înființarea sa, IC FCH  a 
demonstrat potențialul hidrogenului ca vector energetic și posibilitățile oferite Europei de 
pilele de combustie, ca convertoare de energie, de sporire a securității energetice, de reducere 
a emisiilor poluante și de stimulare a creșterii durabile pe termen lung. 
Evaluarea intermediară a întreprinderii comune FCH, realizată în 2011 de Comisia 
Europeană, a arătat că IC FCH a reprezentat în mod eficient până în prezent o platformă 
pentru crearea unui parteneriat puternic, pentru mobilizarea de fonduri publice și private în 
mod mai eficient și pentru consolidarea implicării sectorului privat, în special a IMM-urilor, 
în dezvoltarea de tehnologii FCH. Raportorul ia act de progresele tehnice importante și de 
realizările la nivelul funcționării ale primului program IC FCH, precum și de rezultatele 
pozitive obținute de IC FCH prin punerea în aplicare a bugetului UE în mod corect, efectiv și 
eficient, recomandând, ca urmare, ca această experiență pozitivă și constructivă să continue, 
prin aprobarea propunerii Comisiei de regulament al Consiliului privind IC FCH 2.

Pile de combustie și hidrogen: oportunități și provocări pentru Europa

Hidrogenul este un vector de energie, care poate fi utilizat ca combustibil ecologic și este 
practic nelimitat. Hidrogenul și numeroasele sale aplicații au potențialul de a aduce soluții 
fundamentale pentru unele dintre cele mai importante provocări societale cu care se confruntă 
UE, de la securitatea energiei și schimbările climatice, la competitivitatea industrială, inovare 
și dezvoltare inteligentă. Pilele de combustie sunt folosite în mod eficient în cadrul 
procedeelor tehnologice de conversie, oferind numeroase beneficii sectoarelor transportului și 
energiei. Dezvoltarea și implementarea cu succes a tehnologiilor FCH poate oferi noi 
alternative la combustibilii fosili și poate spori securitatea energetică a UE, reducând 
dependența sa de importurile de energie pe termen lung. Hidrogenul produs din surse de 
energie regenerabile și prin electroliza apei în combinație cu sistemul de pile de combustie 
poate juca un rol important în viitorul mixului energetic al Europei și poate oferi soluții 
competitive atât la nivel local, cât și regional, în vederea realizării obiectivelor de creștere 
inteligentă și eficientă.
Dezvoltarea unui sistem de infrastructuri mai dense în UE va contribui la utilizarea mai 
eficientă a hidrogenului în sectorul transportului, precum și în alte sectoare ale economiei și 
va sensibiliza totodată publicul cu privire la beneficiile potențiale pe care tehnologiile FCH le 
pot oferi cetățenilor UE. Obiectivele și activitățile IC FCH în aceste domenii, astfel cum sunt 
propuse de Comisie, își propun să abordeze aceste provocări și sunt în conformitate, printre 
altele, cu prioritățile Strategiei Europa 2020, ale Planului SET, ale Perspectivei energetice 
2050 și Europa eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. 
Dezvoltarea și implementarea cu succes și durabilă a tehnologiilor FCH va depinde în mare 
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măsură de disponibilitatea unora dintre materiile prime esențiale, cum ar fi pământurile rare, 
metalele din grupul platinei și metalele cu înaltă tehnicitate (de exemplu, indiul și galiul). 
Penuria de materiale de acest tip în viitor poate deveni un obstacol în calea dezvoltării 
tehnologiilor FCH. Prin urmare, obiectivele IC FCH 2 ar trebui să integreze și să stimuleze 
strategiile de C&D&I în vederea găsirii substituților relevanți sau a materialelor alternative, 
dacă este posibil, precum și în vederea dezvoltării de tehnologii avansate de recuperare a 
metalelor respective din surse europene (inclusiv a produselor secundare și a deșeurilor 
tehnologice). Raportorul recomandă să se țină seama de aceste posibile obstacole la stabilirea 
strategiei pe termen lung de implementare a tehnologiilor FCH pentru a se asigura că FCH pot 
oferi soluții durabile pe termen lung.

Rolul IC FCH 2 ca instrument în vederea realizării obiectivelor UE 2020

Tehnologiile FCH pot contribui în mod semnificativ la o economie cu emisii scăzute de 
carbon, însă, în pofida progreselor rapide înregistrate în sectorul FCH de la instituirea IC, 
aceste tehnologii nu sunt suficient de dezvoltate pentru a concura în condiții echitabile cu 
tehnologiile tradiționale. În aceste condiții, IC FCH a dat dovadă că poate obține rezultate pe 
care este foarte probabil ca o țară sau o întreprindere să nu le poată realiza la nivel individual: 
a mobilizat investițiile private în mod mai eficient, a oferit un sistem de finanțare stabil și 
previzibil, pe termen mai lung, reducând riscurile la investiții pentru părțile interesate și 
accelerând dezvoltarea tehnologiilor FCH și introducerea lor pe piață. 
Experiența cu întreprinderea comună FCH 1 demonstrează că IC a avut un impact pozitiv 
asupra creării de locuri de muncă și a ocupării forței de muncă în UE, cu o creștere medie de 
10% a cifrei de afaceri anuale, o creștere medie cu 8% a cheltuielilor pentru C&D, o creștere 
anuală cu 6% a ocupării forței de muncă și cu 16% a numărului de brevete acordate de UE 
companiilor din UE din sectorul FCH1. Tendințele pozitive demonstrează valoarea adăugată 
pe care IC o creează prin combinarea finanțării publice și private pentru a stimula în mod 
eficient dezvoltarea tehnologiilor FCH și pentru a scădea costurile de producție ca urmare a 
eforturilor de C&D. Europa ar trebui să profite de câștigurile și capacitățile deja existente în 
sectorul FCH și să utilizeze avântul din prezent pentru a realiza noi progrese mai rapid, 
trecând la următoarea fază a IC FCH, ca platformă cheie pentru dezvoltare în sectorul FCH.
Raportorul salută angajamentele bugetare ale Comisiei referitoare la succesorul întreprinderii 
comune FCH, dar ar dori să recomande ca regulamentul să prevadă mai clar cuantumurile 
contribuțiilor partenerilor și ale entităților componente, altele decât Uniunea, la costurile 
operaționale, contribuțiile în natură la proiecte și la activitățile suplimentare, precum și 
contribuția altor participanți la contribuțiile în natură la proiecte și la activitățile suplimentare. 
Raportorul consideră că astfel s-ar prevedea un mod mai eficient de punere în aplicare a 
dispozițiilor regulamentului, s-ar aduce un plus de transparență, de simplificare și de claritate 
sub aspectul angajamentelor și responsabilităților participanților și astfel ar crește interesul 
noilor operatori din industrie de a contribui la activitățile întreprinderii comune.

În cele din urmă, raportorul ar dori să sublinieze faptul că mecanismele și eforturile continue 
la scară largă, transnaționale și trans-sectoriale sunt cruciale pentru a asigura rezultate mai 
eficiente și coerența între programele și instrumentele statelor membre și că întreprinderea 
comună FCH oferă o platformă importantă pentru o astfel de cooperare în acest sector. În 
plus, Orizont 2020 va oferi dispoziții noi privind sinergii îmbunătățite între Programul-cadru 

                                               
1 „Trends in investments, jobs and turnover in the Fuel cells and Hydrogen sector’ – IC FCH . Februarie 2013.
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și fondurile structurale. Acestea pot fi utilizate în continuare pentru a crea efecte de levier 
suplimentare la nivel regional. Acest aspect poate fi deosebit de important deoarece anumite 
state occidentale membre ale UE pot deja beneficia de C&D și de know-how foarte dezvoltate 
în materie de tehnologie, în vreme ce state membre ale UE din estul Europei pot oferi terenul 
pentru realizarea de demonstrații și dezvoltarea de proiecte-pilot. În următoarea etapă a 
întreprinderii comune FCH ar trebui exploatate în continuare posibilitățile de a realiza acțiuni 
complementare, punerea în comun și partajarea cunoștințelor, resurselor și infrastructurii de 
cercetare, precum și dezvoltarea unor sinergii suplimentare (est-vest) sub auspiciile 
întreprinderii comune.

Descărcarea de gestiune pentru întreprinderea comună FCH

Raportorul este preocupat de faptul că, potrivit propunerii Comisiei, întreprinderea comună 
FCH 2 ar urma să fie un organism conform articolului 209 din Regulamentul financiar (în loc 
de articolul 208) și nu ar mai fi în mod direct responsabilă față de Parlament și nici nu ar face 
obiectul auditului extern al Curții de Conturi, după cum a fost anterior cazul.
Experiența acumulată din funcționarea întreprinderii comune FCH ca organism al Uniunii în 
temeiul articolului 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 indică faptul că 
actualul cadru de funcționare este suficient de flexibil și de adaptat nevoilor întreprinderii 
comune. Astfel, raportorul consideră că întreprinderea comună ar trebui să continue să 
funcționeze conform articolului 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii, care a înlocuit articolul 185 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 și ar trebui să adopte norme financiare care să nu deroge de la 
Regulamentul financiar-cadru, decât în anumite circumstanțe, cum este cazul acum.
Prin urmare, raportorul recomandă ca descărcarea de gestiune pentru execuția bugetară 
privind contribuția Uniunii la întreprinderea comună FCH 2 să fie acordată de Parlamentul 
European, la recomandarea Consiliului, în conformitate cu o procedură prevăzută de normele 
financiare ale întreprinderii comune FCH 2. Raportorul consideră că este important să se 
asigure autonomia întreprinderii comune FCH 2 și să i se acorde acesteia suficientă libertate 
pentru a-și gestiona procedurile fără sarcini administrative suplimentare.

Concluzii

Experiența cu întreprinderea comună FCH 1 demonstrează modul în care anumite provocări 
pot fi transformate cu succes în oportunități pentru crearea de locuri de muncă, creștere și 
inovare în UE prin intermediul unui efort comun și prin angajamentul părților interesate de la 
nivel public și privat și prin existența unui instrument adecvat pentru o astfel de cooperare. 
Tehnologiile FCH pot oferi Europei un număr de soluții ecologice, durabile și pe termen lung 
la multe provocări societale, dar aceste tehnologii se confruntă în continuare cu multe 
obstacole în domeniul cercetării și inovării eficiente și al dezvoltării la scară largă. 
Conceperea și punerea în aplicare a unor mecanisme de reglementare și comerciale adecvate 
și un angajament politic clar pe termen lung sunt factori cruciali pentru a aduce aceste 
tehnologii pe piețe și pentru a le maximiza în viitor beneficiile. 
Propunerea Comisiei privind prelungirea întreprinderii comune FCH 1 dă un semnal clar 
pentru un angajament pe termen mai lung față de o viziune la nivelul UE privind dezvoltarea 
tehnologiilor FCH și servește ca instrument important pentru construirea în UE a unui sector 
FCH mai puternic, mai durabil și mai competitiv la scară mondială, precum și pentru 
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încurajarea poziției de lider pentru aceste tehnologii la scară globală.
Raportorul sprijină continuarea întreprinderii comune FCH până la 31 decembrie 2024, drept 
un instrument crucial pentru a continua implementarea agendei de cercetare și inovare în UE 
și pentru a valorifica mai departe progresele înregistrate în cadrul întreprinderii comune FCH 
1. În acest mod, Europa va putea să se bucure la maximum de beneficiile acestor tehnologii-
cheie pentru viitor.


