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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom. 
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o Skupnem podjetju 2 za gorivne celice in vodik
(COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2013)0506),

– ob upoštevanju členov 187 in 188(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s 
katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0256/2013),

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2013),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Namen Uredbe (EU) št. …/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne … 
2013 o okvirnem programu za raziskave 
in inovacije (2014–2020)11 Obzorje 2020 
je doseči večji učinek na raziskave in 
inovacije s kombiniranjem finančnih 
sredstev iz okvirnega programa Obzorje 
2020 s finančnimi sredstvi iz zasebnega 
sektorja v javno-zasebnih partnerstvih na 
ključnih področjih, na katerih lahko 

(4) Namen Uredbe (EU) št. …/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta11 (okvirni 
program Obzorje 2020) je doseči večji 
učinek na raziskave in inovacije s 
kombiniranjem finančnih sredstev iz 
okvirnega programa Obzorje 2020 s 
finančnimi sredstvi iz zasebnega sektorja v 
javno-zasebnih partnerstvih na ključnih 
področjih, na katerih lahko raziskave in 
inovacije prispevajo k širšim ciljem 
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raziskave in inovacije prispevajo k širšim 
ciljem konkurenčnosti Unije in k obravnavi 
družbenih izzivov. Vključitev Unije v 
navedena partnerstva je lahko v obliki 
finančnih prispevkov skupnim podjetjem, 
ustanovljenim na podlagi člena 187 
Pogodbe v skladu s Sklepom 
št. 1982/2006/ES.

konkurenčnosti Unije, k učinkovitejši 
pritegnitvi zasebnih naložb in k obravnavi 
družbenih izzivov. Ta partnerstva bi 
morala temeljiti na dolgoročni 
zavezanosti, ki vključuje uravnotežen 
prispevek vseh partnerjev, nositi bi morala 
odgovornost za dosego svojih ciljev in biti 
usklajena s strateškimi cilji Unije na 
področju raziskav, razvoja in inovacij. 
Upravljanje in delovanje teh partnerstev 
bi moralo potekati na odprt, pregleden, 
učinkovit in uspešen način, vsi deležniki, 
dejavni na posameznih področjih teh 
partnerstev, pa bi morali imeti enake 
možnosti, da sodelujejo v njih. Vključitev 
Unije v navedena partnerstva je lahko v 
obliki finančnih prispevkov skupnim 
podjetjem, ustanovljenim na podlagi 
člena 187 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU) v skladu s Sklepom 
št. 1982/2006/ES.

__________________ __________________
11 UL … [okvirni program Obzorje 2020] 11 Uredba (EU) št. .../2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne ... 2013 o 
okvirnem programu za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 in 
razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL
L ...).

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V skladu s Sklepom Sveta (EU) 
št. […]/2013 z dne […] 2013 o posebnem 
programu za izvajanje programa Obzorje 
2020 (2014-2020)12 bi bilo treba zagotoviti 
dodatno podporo skupnim podjetjem, 
ustanovljenim v skladu s Sklepom (EU) 
št. 1982/2006/ES, pod pogoji iz Sklepa

(5) V skladu z okvirnim programom 
Obzorje 2020 in s Sklepom Sveta (EU) 
št. […]/201312 bi bilo treba zagotoviti 
dodatno podporo skupnim podjetjem, 
ustanovljenim v skladu s Sklepom (EU) 
št. 1982/2006/ES, pod pogoji iz okvirnega 
programa Obzorje 2020 in Sklepa (EU) 
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(EU) št. […]/2013. št. […]/2013, zlasti člena 25 okvirnega 
programa Obzorje 2020, in ob popolnem 
upoštevanju splošnih načel, določenih v 
tem programu, zlasti pa načel enakosti 
spolov in odprtega dostopa.

__________________ __________________
12 UL … [posebni program Obzorje 2020] 12 Sklep Sveta (EU) št. […]/2013 z dne 

[…] 2013 o posebnem programu za 
izvajanje Obzorja 2020 (2014–2020) UL L
….

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Nadaljnja podpora raziskovalnemu 
programu za področje gorivnih celic in 
vodika bi morala upoštevati tudi izkušnje, 
pridobljene pri delovanju Skupnega 
podjetja za gorivne celice in vodik,
vključno z rezultati prvega vmesnega 
ocenjevanja ter rezultati priporočil 
deležnikov15, in bi se morala izvajati z 
uporabo strukture in pravil, ki bi bolj 
ustrezala namenu, da se poveča 
učinkovitost in zagotovi poenostavitev. V 
ta namen bi moralo Skupno podjetje 2 za 
gorivne celice in vodik za svoje potrebe 
sprejeti posebna finančna pravila v skladu 
s členom 209 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in 
Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni 
proračun Unije16.

(7) Izkušnje, pridobljene pri delovanju 
Skupnega podjetja za gorivne celice in 
vodik kot organa Unije iz člena 185 
Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 
1605/200215a, kažejo, da je sedanji okvir 
delovanja dovolj prožen in prilagojen 
potrebam Skupnega podjetja. Skupno 
podjetje 2 za gorivne celice in vodik bi 
moralo delovati v skladu s členom 208
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 
Evropskega Parlamenta in Sveta in bi 
moralo sprejeti finančna pravila, ki ne bi 
smela odstopati od uredbe, razen v 
primeru posebnih potreb in s predhodnim 
soglasjem Komisije, kot velja sedaj.

__________________ __________________
15. „Trends in investments, jobs and 
turnover in the Fuel cells and Hydrogen 
sector“ (Gibanje naložb, delovnih mest in 
prihodkov v sektorju gorivnih celic in 
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vodika) – rezultati posvetovanja z 
zainteresiranimi stranmi: http://www.fch-
ju.eu/page/publications

15a Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 
1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni 
proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 
16.9.2002, str. 1).

16 UL L 298, 26.10.2012, str. 84. 16 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. 
oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 
84).

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Prispevki članov Skupnega podjetja 2 
za gorivne celice in vodik, ki niso Unija, 
lahko vključujejo tudi prispevke v naravi. 
Pri uporabi prispevkov v naravi bi bilo 
treba posebno pozornost nameniti 
preglednosti in poenostavitvi njihove 
uporabe, pa tudi njihovi skladnosti z 
drugimi pravili in postopki, ki se 
uporabljajo. Ta uredba bi zato morala 
med drugim navesti znesek različnih vrst 
prispevkov v naravi članov Skupnega 
podjetja 2 za gorivne celice in vodik, ki 
niso Unija, k dejavnostim Skupnega 
podjetja, ter način, kako v praksi izvajati 
zahteve po letnem poročanju o prispevkih 
v naravi in njihovem spremljanju, ki 
morda ne bodo v skladu z obdobji 
poročanja o projektu ali v skladu z ukrepi 
za poenostavitev, predvidenimi v okvirnem 
programu Obzorje 2020.
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Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Ta uredba bi morala ponuditi 
stroškovno učinkovitejši način za 
izvajanje določb iz člena 4 s ciljem 
zmanjšanja upravnega bremena za 
Skupno podjetje in njegove člane. Člen 4 
in klavzula 13 statuta v Prilogi k tej 
uredbi bi morala jasno določati zneske 
prispevkov Industrijskega združenja in 
Raziskovalnega združenja ter subjektov v 
njihovi sestavi k operativnim stroškom, 
prispevkov v naravi za projekte in 
prispevkov za dodatne dejavnosti ter 
določati prispevke drugih udeležencev pri 
prispevkih v naravi za projekte in za 
dodatne dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V skladu s členom 287(1) Pogodbe 
lahko ustanovni akti organov, uradov ali 
agencij, ki jih je ustanovila Unija, 
izključujejo pregled vseh prihodkov in 
odhodkov navedenih organov, uradov ali 
agencij, ki ga opravlja Računsko sodišče. 
V skladu s členom 60(5) Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012, mora 
računovodske izkaze organov v skladu s
členom 209 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012 pregledati neodvisni revizijski 

(19) V skladu s členom 287 PDEU mora 
računovodske izkaze organov v skladu s
členom 208 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012 pregledati Računsko sodišče, 
ki mora med drugim predložiti mnenje o 
zanesljivosti računovodskih izkazov ter 
zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih 
transakcij.
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organ, ki mora med drugim predložiti 
mnenje o zanesljivosti računovodskih 
izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z 
njimi povezanih transakcij. Zahteva, da 
računovodskih izkazov Skupnega podjetja 
2 za gorivne celice in vodik ne bi smelo 
pregledovati Računsko sodišče, se 
utemeljuje s preprečitvijo podvajanja 
pregledov računovodskih izkazov.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) V skladu s členom 32 okvirnega 
programa Obzorje 2020 bi bilo treba 
izvesti poglobljeno vmesno oceno 
Skupnega podjetja 2 za gorivne celice in 
vodik, ki bi morala med drugim 
vključevati analizo odprtosti, preglednosti, 
učinkovitosti in uspešnosti.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Skupno podjetje 2 za GCV je organ, ki 
mu je zaupano izvajanje javno-zasebnega 
partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta19.

3. Skupno podjetje 2 za GCV je organ iz 
člena 208 Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012.

__________________
19 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
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Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispevati k izvajanju Uredbe (EU) 
št. …/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne … 2013 o okvirnem programu
Obzorje 2020 ter zlasti k delu ... Sklepa 
št. …/2013/EU Sveta z dne … 2013 o 
posebnem programu za izvajanje 
programa Obzorje 2020;

(a) prispevati k izvajanju okvirnega 
programa Obzorje 2020 ter zlasti k vsaj 
trem posebnim ciljem v okviru njegove 
prednostne naloge „Družbeni izzivi“ iz
Sklepa št. …/2013/EU Sveta [posebni 
program Obzorje 2020];

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– povečalo energijsko učinkovitost 
proizvodnje vodika z elektrolizo vode in 
hkrati zmanjšalo stroške kapitala, tako da 
bo kombinacija vodika in sistema gorivnih 
celic konkurenčna alternativnim gorivom, 
ki so na voljo na trgu, ter

– povečalo energijsko učinkovitost 
proizvodnje vodika z elektrolizo vode in iz 
obnovljivih virov energije in hkrati 
zmanjšalo stroške kapitala in operativne 
stroške, tako da bo kombinacija vodika in 
sistema gorivnih celic konkurenčna 
alternativnim gorivom, ki so na voljo na 
trgu,

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – alinea 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– okrepilo povezavo med predstavitvenimi 
projekti in rezultati ter prenosom teh 
rezultatov raziskav v pilotne uporabe in 
privlačne tržne rešitve, tj. skrajšalo pot 
med predstavitvijo in komercializacijo teh 
tehnologij,

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – alinea 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– prispevalo k razvoju gostejše 
infrastrukture in k povečanju 
ozaveščenosti javnosti in njenemu 
sprejemanju, tako da bi strokovno znanje 
in izkušnje držav članic z večjo 
učinkovitostjo delovanja preneslo na 
države članice, katerih učinkovitost je 
manjša, in sicer s predstavitvenimi in
pilotnimi projekti ter centri za povezavo 
zahoda in vzhoda,

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – alinea 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– podpiralo razvoj naprednih tehnologij 
za ponovno pridobivanje kovin, zelo 
pomembnih za razvoj in uvajanje 
tehnologij GCV, iz virov Unije, tudi iz 
tehnoloških stranskih proizvodov in 
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odpadkov, in

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – alinea 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– zmanjšalo uporabo tako imenovanih 
kritičnih surovin, kot jih imenuje 
Komisija, in sicer z opredelitvijo ustreznih 
nadomestkov, kadar je to tehnično 
izvedljivo in ekonomsko upravičeno.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prispevek se izplača iz sredstev splošnega 
proračuna Unije, dodeljenih posebnemu 
programu Obzorje 2020 za izvajanje 
okvirnega programa Obzorje 2020, v 
skladu z ustreznimi določbami 
člena 58(1)(c)(iv) ter členov 60 in 61 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 za 
organe iz člena 209 navedene uredbe.

Prispevek se izplača iz sredstev splošnega 
proračuna Unije, dodeljenih Sklepu št. 
.../2013/EU [posebni program Obzorje
2020], v skladu z ustreznimi določbami 
člena 58(1)(c)(iv) ter členov 60 in 61 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 za 
organe iz člena 208 navedene uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupno podjetje 2 za GCV sprejme 
posebna finančna pravila v skladu s členom
209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 in 
Uredbo (EU) št. ... [Delegirana uredba o 
vzorčnih finančnih predpisih za javno-
zasebna partnerstva.]

Skupno podjetje 2 za GCV sprejme 
posebna finančna pravila v skladu s členom
208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 in
delegirano uredbo Komisije (EU) št. ... 19a.

__________________
19a Delegirana uredba Komisije (EU) št. 
.../... [o okvirni finančni uredbi za organe 
iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta 
(C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))] (UL 
L ...]. 

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Razrešnica za izvrševanje proračuna v 
zvezi s prispevkom Unije Skupnemu 
podjetju 2 za GCV je sestavni del 
razrešnice, ki jo da Evropski parlament
Komisiji na priporočilo Sveta v skladu s 
postopkom iz člena 319 Pogodbe.

1. Razrešnico za izvrševanje proračuna v 
zvezi s prispevkom Unije Skupnemu 
podjetju 2 za GCV da Evropski parlament 
na priporočilo Sveta v skladu s postopkom 
iz finančnih predpisov za Skupno podjetje 
2 za GCV.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Skupno podjetje 2 za GCV tesno 
sodeluje z institucijami, ki so vključene v 

2. Skupno podjetje 2 za GCV tesno 
sodeluje z institucijami, ki so vključene v 
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postopek podelitve razrešnice, in po 
potrebi zagotovi vse potrebne dodatne 
informacije. V zvezi s tem se lahko od 
Skupnega podjetja zahteva, da se 
udeležuje sestankov z ustreznimi 
institucijami ali organi in pomaga 
odredbodajalcu Komisije na podlagi 
prenosa pooblastil.

postopek podelitve razrešnice, in po 
potrebi zagotovi vse potrebne dodatne 
informacije.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropski urad za boj proti goljufijam
(OLAF) lahko na podlagi določb in 
postopkov iz Uredbe (ES) št. 1073/1999
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja 
Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF)21, ter Uredbe Sveta (Euratom, ES) 
št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o 
pregledih in inšpekcijah na kraju samem, 
ki jih opravlja Komisija za zaščito 
finančnih interesov Evropskih skupnosti 
pred goljufijami in drugimi 
nepravilnostmi, opravi preiskave, vključno 
s pregledi in inšpekcijami na kraju 
samem22, da bi v zvezi s sporazumom, 
sklepom ali pogodbo, financirano v skladu 
s to uredbo, ugotovil morebitne primere 
goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih 
ravnanj, ki škodijo finančnim interesom 
Unije.

2. Evropski urad za boj proti goljufijam
(OLAF) lahko na podlagi določb in 
postopkov iz Uredbe (EU, Euratom) 
št. 883/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta21 ter Uredbe Sveta (Euratom, ES) št.
2185/9622 opravi preiskave, vključno s 
pregledi in inšpekcijami na kraju samem, 
da bi v zvezi s sporazumom, sklepom ali 
pogodbo, financirano v skladu s to uredbo, 
ugotovil morebitne primere goljufije, 
korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki 
škodijo finančnim interesom Unije.

__________________ __________________
21 UL L 136, 31.05.1999, str. 1. 21 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja 
Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1073/1999 Evropskega parlamenta in 
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Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 
1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

22 UL L 292, 15.11.1996, str. 2-5. 22 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 
z dne 11. novembra 1996 o pregledih in 
inšpekcijah na kraju samem, ki jih 
opravlja Komisija za zaščito finančnih 
interesov Evropskih skupnosti pred 
goljufijami in drugimi nepravilnostmi 
(UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Skupno podjetje 2 za GCV pristopi k 
medinstitucionalnemu sporazumu z dne 
25. maja 1999, sklenjenem med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo v zvezi 
z notranjimi preiskavami, ki jih izvaja 
OLAF23. Skupno podjetje 2 za GCV 
sprejme potrebne ukrepe za lažje izvajanje 
notranjih preiskav, ki jih vodi OLAF.

5. Skupno podjetje 2 za GCV pristopi k 
medinstitucionalnemu sporazumu z dne 
25. maja 1999, sklenjenemu med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo v zvezi z notranjimi preiskavami, 
ki jih izvaja OLAF23. Skupno podjetje 2 za 
GCV sprejme potrebne ukrepe za lažje 
izvajanje notranjih preiskav, ki jih vodi 
OLAF.

__________________ __________________
23 UL L 136, 31.5.1999, str. 15. 23 UL L 248, 18.9.2013, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Priloga – določba 7 – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) sprejema letni proračun Skupnega 
podjetja 2 za GCV, vključno s kadrovskim 
načrtom, v katerem se navede število 

(c) sprejema letni proračun Skupnega 
podjetja 2 za GCV, preden ga Svet 
priporoči Evropskemu parlamentu za 



PR\1007628SL.doc 17/22 PE522.764v01-00

SL

začasnih delovnih mest po funkcionalnih 
skupinah in razredih ter število 
pogodbenega osebja in napotenih 
nacionalnih strokovnjakov, izraženo v 
ekvivalentu polnega delovnega časa;

izvršitev v zvezi s prispevkom Unije k 
Skupnemu podjetju 2 za GCV, vključno s 
kadrovskim načrtom, v katerem se navede 
število začasnih delovnih mest po 
funkcionalnih skupinah in razredih ter 
število pogodbenega osebja in napotenih 
nacionalnih strokovnjakov, izraženo v 
ekvivalentu polnega delovnega časa;

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga – določba 11 – točka 3 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) letnih načrtih dela; (d) letnih načrtih dela in ustrezni oceni 
izdatkov, vključno s prispevki v naravi;

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Priloga – določba 13 – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prispevkov v naravi subjektov v sestavi 
članov, ki niso Unija, ki sodelujejo v 
posrednih ukrepih, v obliki stroškov, ki 
nastajajo pri njih pri izvajanju posrednih 
ukrepov, zmanjšanih za prispevke 
Skupnega podjetja 2 za GCV in vse druge 
prispevke Unije za kritje teh stroškov.

(b) jasno opredeljenih prispevkov v 
naravi, ki znašajo vsaj toliko kot finančni 
prispevek Unije, subjektov v sestavi 
članov, ki niso Unija, ki sodelujejo v 
posrednih ukrepih, v obliki stroškov, ki 
nastajajo pri njih pri izvajanju posrednih 
ukrepov, zmanjšanih za prispevke 
Skupnega podjetja 2 za GCV in vse druge 
prispevke Unije za kritje teh stroškov.

Or. en
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Priloga – določba 16 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Upravni odbor sprejme letni proračun za 
določeno leto do konca preteklega leta.

4. Upravni odbor sprejme letni proračun za 
določeno leto in Svet ga priporoči 
Evropskemu parlamentu za izvršitev v 
zvezi s prispevkom Unije k Skupnemu 
podjetju 2 za GCV do konca preteklega 
leta.

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Priloga – določba 17 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Skupno podjetje 2 za GCV letno poroča 
Komisiji v skladu s členom 60(5) Uredbe 
(EU, Euratom) št. 966/2012.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Priloga – določba 17 – točka 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Računovodske izkaze Skupnega 
podjetja 2 za GCV pregleda neodvisni 
revizijski organ iz člena 60(5) Uredbe 
(EU, Euratom) št. 966/2012.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Priloga – določba 17 – točka 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Računovodskih izkazov Skupnega podjetja 
2 za GCV ne pregleduje Računsko sodišče.

Računovodske izkaze Skupnega podjetja 2 
za GCV pregleduje Računsko sodišče.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije za uredbo Sveta o Skupnem podjetju 2 za gorivne 
celice in vodik (v nadaljevanju Skupno podjetje 2 za GCV) kot pomemben instrument svežnja 
ukrepov za naložbe v inovacije v okviru Obzorja 2020 za pomoč pri obvladovanju velikih 
družbenih izzivov, ki čakajo Evropo. Predlog Komisije predvideva podaljšanje delovanja 
Skupnega podjetja 1 za GCV, ustanovljenega v okviru sedmega okvirnega programa, za 
nadaljnjih deset let.  Od ustanovitve je Skupno podjetje za GCV dokazalo potencial vodika 
kot učinkovitega nosilca energije in možnosti, ki jih gorivne celice kot pretvorniki energije 
lahko ponudijo Evropi za izboljšanje zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjšanje škodljivih 
emisij in spodbujanje trajnostne dolgoročne rasti.  
Vmesna ocena Skupnega podjetja za GCV, ki jo je leta 2011 izvedla Evropska komisija, je 
pokazala, da je Skupno podjetje za GCV uspešno delovalo kot platforma za oblikovanje 
močnega partnerstva, za spodbujanje učinkovitega javnega in zasebnega financiranja ter za 
krepitev vključenosti industrije v razvoj tehnologij za GCV, zlasti MSP. Poročevalec opaža 
velik tehnični napredek in operativne dosežke programa prvega Skupnega podjetja za GCV 
ter trden dokaz, da je Skupno podjetje za GCV dosledno, uspešno in učinkovito izvrševalo 
proračun EU, zato priporoča, da se ta pozitivna in konstruktivna izkušnja nadaljuje s 
sprejetjem predloga Komisije za uredbo Sveta o Skupnem podjetju 2 za GCV.

Tehnologije gorivnih celic in vodika: priložnosti in izzivi za Evropo

Vodik je nosilec energije, ki se lahko uporablja kot čisto gorivo, in je praktično neomejen. 
Vodik in različne možnosti njegove uporabe bi lahko prinesle ključne rešitve za glavne 
družbene izzive, s katerimi se sooča EU, od oskrbe z energijo in podnebnih sprememb do 
industrijske konkurenčnosti, inovacij in pametne rasti. Gorivne celice so lahko učinkovita 
tehnologija pretvorbe s številnimi koristmi za sektorja prometa in energetike. Uspešen razvoj 
in uvajanje tehnologij GCV lahko predstavljata tudi alternativo za fosilna goriva in povečata 
zanesljivost oskrbe z energijo v EU z zmanjšanjem odvisnosti od uvoza energije na dolgi rok. 
Vodik, proizveden iz obnovljivih virov energije, in elektroliza vode lahko imata skupaj s 
sistemi gorivnih celic pomembno vlogo pri prihodnji mešanici energetskih virov Evrope in 
lahko ponudita konkurenčne rešitve, lokalne in regionalne, da bi dosegli pametno in 
vključujočo rast.
Vzpostavitev sistema gostejše infrastrukture po EU bo nadalje omogočila učinkovitejšo 
uporabo vodika v prometu, pa tudi znotraj drugih gospodarskih sektorjev, in obenem dvignila 
ozaveščenost javnosti glede morebitnih koristi, ki jih tehnologije za GCV lahko ponudijo 
državljanom EU. Cilji in dejavnosti Skupnega podjetja za GCV na teh področjih, kot jih je 
predlagala Komisija, so dobro usmerjeni za spopadanje s temi izzivi in v skladu s 
prednostnimi nalogami EU, povezanimi med drugim z agendo strategije Evropa 2020, 
načrtom SET, energetskim načrtom za leto 2050 in Evropo, gospodarno z viri. 
Uspešen in trajnostni razvoj in obsežno uvajanje tehnologij GCV bosta v veliki meri odvisna 
od razpoložljivosti nekaterih ključnih surovin, kot so redke zemljine, platinske kovine in 
visokotehnološke kovine (na primer indij in galij).  Pomanjkanje teh materialov v prihodnosti 
lahko postane ozko grlo za razvoj tehnologij za GCV. Zato bi morali cilji Skupnega podjetja 2 
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za GCV vključevati in podpirati tudi strategije za raziskave, razvoj in inovacije, usmerjene v 
iskanje ustreznih nadomestkov in alternativnih materialov, kjer je to mogoče, pa tudi v razvoj 
naprednih tehnologij za učinkovito ponovno pridobivanje teh kovin iz evropskih virov (tudi iz 
tehnoloških stranskih produktov in odpadkov). Poročevalec priporoča, da se ta morebitna 
ozka grla upoštevajo pri oblikovanju dolgoročne vizije vpeljevanja tehnologij GCV za 
zagotovitev, da so GCV lahko dolgoročno zares trajnostne rešitve.

Vloga Skupnega podjetja 2 za GCV kot instrumenta za doseganje ciljev EU 2020

Tehnologije GCV lahko pomembno prispevajo h gospodarstvu z nizkimi emisijami ogljika, 
toda kljub hitremu napredku sektorja GCV od ustanovitve Skupnega podjetja te tehnologije še 
vedno niso dovolj zrele, da bi bile konkurenčne uveljavljenim tehnologijam pri enakih 
pogojih. Tukaj je Skupno podjetje za GCV pokazalo svojo moč kot dejavnik, ki omogoča 
doseganje rezultatov, ki bi jih ena država ali podjetje težko doseglo samo: z uspešnejšim 
pritegovanjem zasebnih naložb, zagotavljanjem stabilne in predvidljive dolgoročnejše sheme 
financiranja, zmanjševanjem naložbenih tveganj za deležnike in pospeševanjem hitrosti, s 
katero tehnologije GCV dosegajo zrelost in trge. 
Izkušnje s prvim Skupnim podjetjem za GCV kažejo, da je Skupno podjetje imelo pozitiven 
učinek na ustvarjanje delovnih mest in na stopnjo zaposlenosti povsod po EU z 10-odstotnim 
povprečnim povečanjem letnega prometa, 8-odstotnim povprečnim povečanjem izdatkov za 
raziskave in razvoj, 6-odstotno letno rastjo delovnih mest in 16-odstotnim letnim povečanjem 
števila patentov, odobrenih evropskim podjetjem v EU v sektorju GCV.1 Pozitivna gibanja 
kažejo dodano vrednost, ki jo Skupno podjetje ustvarja z združevanjem javnega in zasebnega 
financiranja za učinkovito spodbujanje razvoja tehnologij GCV in za zmanjševanje stroškov 
proizvodnje s prizadevanji na področju raziskav in razvoja. Evropa bi morala izkoristiti že 
obstoječe pridobitve in zmogljivosti v sektorju GCV in uporabiti zagon zdaj, da bi še bolj in 
hitreje napredovali z naslednjo fazo Skupnega podjetja za GCV kot ključno platformo za rast 
sektorja GCV.
Poročevalec pozdravlja proračunske zaveze Komisije do naslednika Skupnega podjetja za 
GCV, priporoča pa, da uredba jasneje določa zneske prispevkov partnerjev, ki niso Unija, in 
subjektov v njihovi sestavi, za operativne stroške, prispevkov v naravi za projekte in 
prispevkov za dodatne dejavnosti, pa tudi prispevkov drugih udeležencev za projekte in za 
dodatne dejavnosti. Meni, da bi to omogočilo stroškovno učinkovitejši način izvajanja določb 
uredbe, večjo preglednost, poenostavitev in jasnost v smislu obveznosti in odgovornosti 
udeležencev in tako okrepilo privlačnost Skupnega podjetja za nove akterje v industriji, ki bi 
prispevali k dejavnostim Podjetja.

Ne nazadnje želi poročevalec izpostaviti, da so stalni veliki, čeznacionalni in medsektorski 
mehanizmi in prizadevanja bistveni za zagotovitev učinkovitejših rezultatov in usklajenosti 
med programi in instrumenti držav članic ter da Skupno podjetje GCV ponuja pomembno 
platformo za takšno sodelovanje v sektorju. Poleg tega bo Obzorje 2020 ponudilo nekatere 
nove ukrepe za boljše sinergije med okvirnim programom in strukturnimi skladi. Ti se lahko 
nadalje uporabijo za ustvarjanje dodatnega vzvoda na regionalni ravni. To je še zlasti 
pomembno, ker lahko nekatere zahodne države članice EU že zdaj izkoriščajo zelo napredne 
raziskave in razvoj ter tehnološko znanje, medtem ko vzhodne države članice EU lahko 

                                               
1 „Trends in investments, jobs and turnover in the Fuel Cells and Hydrogen sector“ (Gibanje naložb, delovnih 
mest in prihodkov v sektorju gorivnih celic in vodika); Skupno podjetje za gorivne celice in vodik; februar 2013.
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ponudijo osnovo za razvoj predstavitvenih in pilotnih projektov. Med naslednjo fazo 
Skupnega podjetja za GCV bi bilo treba nadalje preučiti možnosti za dopolnjevanje ukrepov, 
združevanje in posredovanje znanja, virov in raziskovalne infrastrukture ter razvijanje 
nadaljnjih sinergij (med vzhodom in zahodom) pod okriljem Skupnega podjetja.

Razrešnica za Skupno podjetje za GCV

Poročevalec izraža zaskrbljenost, ker naj bi bilo glede na predlog Komisije Skupno podjetje 2 
za GCV organ iz člena 209 nove finančne uredbe (namesto člena 208) in ne bi bilo več 
neposredno odgovorno Parlamentu in tudi ne bi bilo več predmet zunanje revizije Računskega 
sodišče kot doslej.
Izkušnje, pridobljene z delovanjem Skupnega podjetja za GCV kot organa Unije iz člena 185 
Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002, kažejo, da je sedanji okvir delovanja dovolj prožen in 
ustrezno prilagojen potrebam Skupnega podjetja. Poročevalec tako meni, da bi moralo 
Skupno podjetje še naprej delovati v skladu s členom 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo 
za splošni proračun Unije, ki je nadomestil člen 185 Uredbe 1605/2002, in sprejeti finančna 
pravila, ki ne smejo odstopati od okvira finančne uredbe, razen v določenih pogojih, kot velja 
sedaj.
Poročevalec zato priporoča, da naj bi Evropski parlament na priporočilo Sveta dajal 
razrešnico za izvrševanje proračuna v zvezi s prispevkom Unije Skupnemu podjetju 2 za GCV 
v skladu s postopkom iz finančnih predpisov za Skupno podjetje 2 za GCV. Poročevalec 
meni, da je to pomemben vidik za zagotovitev samostojnosti Skupnega podjetja 2 za GCV in 
za to, da se Skupnemu podjetju da dovolj svobode, da bo brez dodatnega upravnega bremena 
vodilo svoje postopke. 

Zaključki

Izkušnje s Skupnim podjetjem 1 za GCV kažejo, kako je s skupnimi prizadevanji in 
zavezanostjo javnosti in deležnikov iz zasebnega sektorja ter obstojem ustreznega instrumenta 
za takšno sodelovanje nekatere izzive mogoče uspešno spremeniti v priložnosti za ustvarjanje 
delovnih mest, za rast in inovacije v EU. Tehnologije GCV lahko ponudijo številne čiste, 
trajnostne dolgoročne evropske rešitve za veliko družbenih izzivov, toda te tehnologije se še 
vedno soočajo z mnogimi ovirami za učinkovito raziskovanje in inovacije in za obsežno 
uvajanje. Zasnova in izvajanje ustreznih regulativnih in poslovnih mehanizmov, pa tudi jasna 
dolgoročna politična zaveza, so ključni pri vpeljevanju teh tehnologij na trge in pri 
povečevanju njihovih koristi za prihodnje. 
Predlog Komisije za podaljšanje Skupnega podjetja 1 za GCV daje jasen znak za 
dolgoročnejšo zavezo vseevropski viziji za razvoj tehnologij GCV in je pomemben instrument 
za graditev trdnejšega, bolj trajnostnega in na svetovni ravni konkurenčnega sektorja GCV v 
EU in za podpiranje vodilne vloge Evrope pri teh tehnologijah na svetovni ravni.
Poročevalec podpira nadaljevanje Skupnega podjetja za GCV do 31. decembra 2024 kot 
bistvenega elementa za nadaljnje izvajanje načrta raziskav in inovacij EU in nadgradnjo 
napredka, ki je bil dosežen s Skupnim podjetjem 1 za GCV. Tako bo Evropa lahko v celoti 
izkoristila prednosti teh ključnih tehnologij za prihodnost.


