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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser. 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas
(COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2013)0506),

– med beaktande av artiklarna 187 och 188 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0256/2013),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
kommissionens förslag. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av 
den … 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 – Ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020) 11

syftar till att i högre grad främja forskning 
och innovation genom att kombinera medel 

(4) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/201311

(ramprogrammet Horisont 2020) syftar till 
att i högre grad främja forskning och 
innovation genom att kombinera medel 
från ramprogrammet Horisont 2020 och 
den privata sektorn i offentlig-privata 
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från ramprogrammet Horisont 2020 och 
den privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare konkurrenskraftsmål och 
till att hantera samhälleliga utmaningar. 
Unionen kan medverka i dessa partnerskap 
genom att ge finansiella bidrag till 
gemensamma företag som bildas på 
grundval av artikel 187 i fördraget inom 
ramen för beslut nr 1982/2006/EG.

partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare konkurrenskraftsmål, 
effektivare utnyttjande av privata 
investeringar och till att hantera 
samhälleliga utmaningar. Dessa 
partnerskap bör bygga på ett långsiktigt 
åtagande, inklusive ett balanserat bidrag 
från alla parter, vara ansvariga för 
uppnåendet av sina mål och anpassade till 
unionens strategiska mål för forskning, 
utveckling och innovation. Dessa 
partnerskap bör styras och fungera öppet, 
transparent, effektivt och ändamålsenligt 
och bör ge alla intressenter som är aktiva 
inom de olika områdena av partnerskapet 
lika möjlighet att delta. Unionen kan 
medverka i dessa partnerskap genom att ge 
finansiella bidrag till gemensamma företag 
som bildas på grundval av artikel 187 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt inom ramen för rådets 
beslut nr 1982/2006/EG.

__________________ __________________
11 EUT … [H2020 FP] 11 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr .../2013 av den ... 2013 
om inrättande av Horisont 2020 –
Ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) och om 
upphävande av beslut 1982/2006/EG 
(EUT L ...).

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med rådets beslut 
nr …/2013/EU av den … 2013 om 
inrättande av det särskilda programmet 
för genomförande av Horisont 2020 

(5) I enlighet med ramprogrammet 
Horisont 2020 och rådets beslut 
nr …/2013/EU12 bör ytterligare stöd, på de 
villkor som anges i ramprogrammet 
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(2014–2020)12 bör ytterligare stöd, på de 
villkor som anges i beslut nr …/2013/EU, 
ges till sådana gemensamma företag som 
bildats inom ramen för beslut 
nr 1982/2006/EG.

Horisont 2020 och i beslut nr …/2013/EU, 
särskilt artikel 25 i ramprogrammet 
Horisont 2020, ges till sådana 
gemensamma företag som bildats inom 
ramen för beslut nr 1982/2006/EG, och 
med fullständigt hänsynstagande till de 
allmänna principer som föreskrivs i det 
programmet, särskilt principerna om 
jämställdhet och öppen åtkomst.

__________________ __________________
12 EUT … [H2020 SP]. 12 Rådets beslut nr …/2013/EU av 

den …«2013 om inrättande av det 
särskilda programmet för genomförande 
av Horisont 2020 (2014–2020), EUT L… .

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det fortsatta stödet till 
forskningsprogrammet för bränsleceller 
och vätgas bör också bygga på
erfarenheterna från det gemensamma 
företaget, inklusive resultaten av den 
första deltidsutvärderingen samt 
intressenternas rekommendationer15, och 
genomföras med hjälp av mer 
ändamålsenliga strukturer och 
bestämmelser för att öka effektiviteten och 
möjliggöra förenklingar. För detta 
ändamål bör det gemensamma företaget 
för bränsleceller och vätgas anta 
finansiella regler som är särskilt 
anpassade till dess behov i enlighet med 
artikel 209 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 
den 25 oktober 2012 om finansiella regler 
för unionens allmänna budget16.

(7) Erfarenheterna från driften av det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas som ett unionsorgan enligt 
artikel 185 i rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/200215a visar att 
den nuvarande ramen för verksamheten 
är tillräckligt flexibel och anpassad till det 
gemensamma företagets behov. Det 
gemensamma företaget för bränsleceller
och vätgas bör drivas i enlighet med 
artikel 208 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/201216

och bör anta finansiella regler som inte 
bör avvika från den förordningen annat 
än om detta föranleds av dess särskilda 
behov och med kommissionens 
förhandsgodkännande, så som för 
närvarande är fallet.

__________________ __________________
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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 Rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 om 
budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

16 EUT L 298, 26.10.2012, s. 84. 16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 
den 25 oktober 2012 om finansiella regler 
för unionens allmänna budget och om 
upphävande av rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 
26.10.2012, s. 84).

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Bidrag från andra medlemmar av det 
andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas än unionen kan 
även inbegripa naturabidrag. När 
naturabidrag används bör särskild 
uppmärksamhet ägnas åt öppenhet och 
förenkling av deras användning samt åt 
att de överensstämmer med tillämpliga 
regler och förfaranden. I denna 
förordning bör därför anges bland annat
storleken på de olika typerna av 
naturabidrag från andra medlemmar av 
det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas än unionen till 
det gemensamma företagets 
verksamheter, samt hur de årliga 
rapporterings- och övervakningskraven 
ska genomföras i praktiken, vilket inte 
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nödvändigtvis behöver överensstämma 
med projektets rapporteringsperioder eller 
med de förenklingsåtgärder som planeras 
inom ramprogrammet Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Denna förordning bör föreskriva ett 
mer kostnadseffektivt sätt att genomföra 
bestämmelserna i artikel 4 med målet att 
minska den administrativa bördan för det 
gemensamma företaget och dess 
medlemmar. I artikel 4 i denna 
förordning och regel 13 i stadgarna i 
bilagan till förordningen bör storleken på 
näringslivsgruppens och 
forskningsgruppens bidrag tydligt anges 
liksom deras ingående enheters bidrag till 
driftskostnaderna, naturabidragen till 
projekt och ytterligare verksamheter samt 
övriga deltagares bidrag till 
naturabidragen och ytterligare 
verksamheter. 

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I enlighet med artikel 287.1 i 
fördraget får det i stiftelseurkunderna för 
de organ eller byråer som upprättas av 
unionen uteslutas att revisionsrätten ska 

(19) I enlighet med artikel 287 i 
EUF-fördraget ska räkenskaperna för 
organ som omfattas av artikel i 
208 förordning (EU, Euratom) 
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granska räkenskaperna över samtliga 
inkomster och utgifter. I enlighet med 
artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 ska räkenskaperna för organ 
som omfattas av artikel 209 i samma 
förordning granskas av ett oberoende 
revisionsorgan, som ska yttra sig över 
bland annat räkenskapernas tillförlitlighet 
och de underliggande transaktionernas 
laglighet och korrekthet. För att undvika 
en dubbel granskning av räkenskaperna 
är det motiverat att räkenskaperna för det 
andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas inte granskas av 
revisionsrätten.

nr 966/2012 granskas av revisionsrätten, 
som ska yttra sig över bland annat 
räkenskapernas tillförlitlighet och de 
underliggande transaktionernas laglighet 
och korrekthet.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Det andra gemensamma företaget 
för bränsleceller och vätgas bör i enlighet 
med artikel 32 i ramprogrammet 
Horisont 2020 bli föremål för en ingående 
halvtidsbedömning som bör omfatta bland 
annat en analys av dess öppenhet, 
transparens, effektivitet och 
ändamålsenlighet.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det andra gemensamma företaget för 3. Det andra gemensamma företaget för 
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bränsleceller och vätgas ska utgöra ett 
organ som anförtros 
genomförandeuppgifter inom ramen för 
ett offentlig-privat partnerskap enligt 
artikel 209 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/201219.

bränsleceller och vätgas ska utgöra ett 
organ enligt artikel 208 i förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012.

__________________
19 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att bidra till genomförandet av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av 
den … 2013 om inrättande av 
Horisont 2020 – Ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020), 
och särskilt del... i rådets beslut 
nr .../2013/EU av den ... 2013 om
inrättande av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 
(2014-2020).

(a) Att bidra till genomförandet av 
ramprogrammet Horisont 2020, och 
särskilt att minst tre av de särskilda målen 
under dess prioritering 
”Samhällsutmaningar” i beslut 
nr .../2013/EU [om det särskilda 
programmet för genomförande av 
Horisont 2020].

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– öka energieffektiviteten vid produktion 
av vätgas genom elektrolys av vatten, och 
samtidigt minska kapitalkostnaderna så att 
kombinationen av vätgas och 

– öka energieffektiviteten vid produktion 
av vätgas genom elektrolys av vatten och 
från förnybara energikällor, och samtidigt 
minska kapitalkostnaderna och 
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bränslecellssystem kan konkurrera med de 
alternativ som finns på marknaden, och

driftskostnaderna så att kombinationen av 
vätgas och bränslecellssystem kan 
konkurrera med de alternativ som finns på 
marknaden, 

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– stärka sambandet mellan 
demonstrationsprojekt och resultat och 
omsättning av dessa forskningsresultat i 
pilottillämpningar och attraktiva 
marknadslösningar, dvs. förkorta vägen 
mellan demonstration och 
kommersialisering av dessa tekniker,

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bidra till utvecklingen av tätare 
infrastruktur och till att öka allmänhetens 
medvetenhet och acceptans genom att 
överföra know-how och sakkunskap från 
medlemsstater med starkare resultat till 
medlemsstater med svagare resultat 
genom demonstrationer och pilotprojekt 
och genom väst–öst-centrum,

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– stödja utvecklingen av avancerade 
tekniker för återvinning av metaller som 
är kritiska för utvecklingen och 
driftsättningen av bränslecells- och 
vätgasteknik från unionskällor, inklusive 
tekniska biprodukter och avfall, och

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 4d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– minska användningen av de s.k. kritiska 
råvarorna, enligt kommissionens 
definition, genom att identifiera gångbara 
substitut om detta är teknisk möjligt och 
ekonomiskt försvarbart.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bidraget ska betalas från de anslag i 
unionens allmänna budget som tilldelats 
det särskilda programmet för
genomförande av ramprogrammet
Horisont 2020 i enlighet med relevanta 
bestämmelser i artikel 58.1 c iv och 
artiklarna 60 och 61 i förordning 

Bidraget ska betalas från de anslag i 
unionens allmänna budget som tilldelats till
beslut nr .../2013/EU [det särskilda 
programmet för Horisont 2020] i enlighet 
med relevanta bestämmelser i 
artikel 58.1 c iv och artiklarna 60 och 61 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
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(EU, Euratom) nr 966/2012 avseende 
sådana organ som avses i artikel 209 i den 
förordningen.

avseende sådana organ som avses i 
artikel 208 i den förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska anta särskilda 
finansiella regler i enlighet med artikel 209
i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
och förordning (EU) nr … 
[Delegated Regulation on the model 
Financial Regulation for PPPs].

Det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska anta särskilda 
finansiella regler i enlighet med artikel 208
i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
och förordning (EU) nr ... 19a

__________________
19a Kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr .../... [med rambudgetförordning 
för de organ som avses i artikel 208 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))](EUT 
L...]. 

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansvarsfrihet för budgetens 
genomförande i fråga om unionens bidrag 
till det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska ingå i den 
ansvarsfrihet som Europaparlamentet, på 

1. Ansvarsfrihet för budgetens 
genomförande i fråga om unionens bidrag 
till det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska ingå i den 
ansvarsfrihet som Europaparlamentet, på 
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rådets rekommendation, beviljar 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 319 i fördraget.

rådets rekommendation, beviljar i enlighet 
med ett förfarande som föreskrivs i de 
finansiella reglerna för det 
andra gemensamma företaget.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska samarbeta fullt 
ut med de institutioner som deltar i 
beviljandet av ansvarsfrihet, och ska vid 
behov lämna alla ytterligare uppgifter som 
krävs. I samband med detta kan företaget 
ombes att ha en företrädare i möten med 
relevanta institutioner eller organ och att 
biträda kommissionens delegerade 
utanordnare.

2. Det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska samarbeta fullt 
ut med de institutioner som deltar i 
beviljandet av ansvarsfrihet, och ska vid 
behov lämna alla ytterligare uppgifter som 
krävs.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) får göra 
utredningar, däribland kontroller och 
inspektioner på plats, i enlighet med 
reglerna och förfarandena i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om 
utredningar som utförs av 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (OLAF) 21 och 

2. Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) får göra 
utredningar, däribland kontroller och 
inspektioner på plats, i enlighet med 
bestämmelserna och förfarandena i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/201321 och rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/9622, i 
syfte att fastställa om det har förekommit 
bedrägeri, korruption eller annan olaglig 
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rådets förordning (Euratom, EG) 
nr 2185/96 av den 11 november 1996 om 
de kontroller och inspektioner på platsen 
som kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter22, i syfte att fastställa om 
det har förekommit bedrägeri, korruption 
eller annan olaglig verksamhet som 
påverkar unionens finansiella intressen i 
samband med ett avtal, beslut eller kontrakt 
som får stöd inom ramen för denna 
förordning.

verksamhet som påverkar unionens 
finansiella intressen i samband med ett 
avtal, beslut eller kontrakt som får stöd 
inom ramen för denna förordning.

__________________ __________________
21 EGT L 136, 31.05.1999, s. 1. 21 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG, Euratom) nr 883/2013 av 
den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) 
nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, 
s. 1).

22 EGT L 292, 15.11.1996, s. 2–5. 22 Rådets förordning (Euratom, EG) 
nr 2185/96 av den 11 november 1996 om 
de kontroller och inspektioner på platsen 
som kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska ansluta sig till 
det interinstitutionella avtalet av den 

5. Det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska ansluta sig till 
det interinstitutionella avtalet av den 
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25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om interna 
utredningar som utförs av Olaf23. Det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas ska vidta de åtgärder som krävs 
för att underlätta interna utredningar som 
genomförs av Olaf.

25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om interna 
utredningar som utförs av Olaf23. Det andra 
gemensamma företaget för bränsleceller
och vätgas ska vidta de åtgärder som krävs 
för att underlätta interna utredningar som 
genomförs av Olaf.

__________________ __________________
23 EGT L 136, 31.5.1999, s. 15 23 EUT L 248, 18.9.2013, s.1 

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Bilaga – regel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Anta det andra gemensamma företagets 
årsbudget, inbegripet tjänsteförteckningen 
med uppgifter om antalet tillfälliga tjänster 
per tjänstegrupp och lönegrad samt antalet 
kontraktsanställda och utstationerade 
nationella experter, uttryckt i 
heltidsekvivalenter.

(c) Anta det andra gemensamma företagets 
årsbudget, innan den rekommenderas av 
rådet till Europaparlamentet för 
genomförande avseende unionens bidrag 
till det andra gemensamma företaget,
inbegripet tjänsteförteckningen med 
uppgifter om antalet tillfälliga tjänster per 
tjänstegrupp och lönegrad samt antalet 
kontraktsanställda och utstationerade 
nationella experter, uttryckt i 
heltidsekvivalenter.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Bilaga – regel 11 – punkt 3 – led d 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Årliga arbetsplaner. (d) Årliga arbetsplaner och tillhörande 
utgiftsberäkningar, inklusive 
naturabidrag.
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Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilaga – regel 13 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Naturabidragen från sådana enheter 
inom andra medlemmar än unionen som 
deltar i indirekta åtgärder, i form av deras 
kostnader för att genomföra indirekta 
åtgärder, med avdrag för bidrag från det 
andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas och andra 
unionsbidrag för dessa kostnader.

(b) Tydligt definierade naturabidrag, som 
uppgår till minst nivån för unionens 
finansiella bidrag, från sådana enheter 
inom andra medlemmar än unionen som 
deltar i indirekta åtgärder, i form av deras 
kostnader för att genomföra indirekta 
åtgärder, med avdrag för bidrag från det 
andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas och andra 
unionsbidrag för dessa kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Bilaga – regel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelsen ska anta årsbudgeten för ett 
visst år innan föregående år löpt ut.

4. Styrelsen ska anta årsbudgeten för ett 
visst år och årsbudgeten ska 
rekommenderas via rådet till 
Europaparlamentet för genomförande 
med avseende på unionens bidrag till det 
andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas innan föregående 
år löpt ut.

Or. en
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Bilaga – regel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det andra gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas ska årligen 
rapportera till kommissionen i enlighet 
med artikel 60.5 i förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilaga – regel 17 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det andra gemensamma företagets 
räkenskaper ska granskas av ett 
oberoende revisionsorgan i enlighet med 
artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilaga – regel 17 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Räkenskaperna ska inte granskas av 
revisionsrätten.

Räkenskaperna ska granskas av 
revisionsrätten.

Or. en
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MOTIVERING

Inledning

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag till rådets förordning om det 
andra gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (nedan kallat det 
andra gemensamma företaget) som ett viktigt instrument i innovationsinvesteringspaketet 
inom Horisont 2020 för att bidra till att hantera Europas viktigaste samhällsutmaningar.  
Kommissionens förslag sörjer för en förlängning av det första gemensamma företaget, som 
inleddes under det sjunde ramprogrammet, under ytterligare en tioårsperiod. Sedan bildandet 
har det gemensamma företaget visat på vätgasens potential som effektiv energibärare och de 
möjligheter som bränsleceller som energiomvandlare kan erbjuda Europa för att öka 
energitryggheten, minska skadliga utsläpp och stimulera hållbar långsiktig tillväxt. 
Den deltidsutvärdering av det gemensamma företaget som Europeiska kommissionen 
genomförde 2011 visade att det gemensamma företaget hittills har fungerat bra som en 
plattform för ett stabilt partnerskap, för mer effektiv mobilisering av offentlig och privat 
finansiering och för ett starkt engagemang från industrins sida, i synnerhet små och 
medelstora företag, i utvecklingen av bränslecells- och vätgasteknik. Föredraganden erkänner 
den starka tekniska utvecklingen och de operativa framstegen under programmet för det 
första gemensamma företaget samt de goda resultat som det första företaget visat genom att 
genomföra EU-budgeten på ett sunt, ändamålsenligt och effektivt sätt, och föredraganden 
rekommenderar därför att denna positiva och konstruktiva erfarenhet får fortsätta genom att 
kommissionens förslag till rådets förordning om det andra gemensamma företaget godkänns.

Bränslecells- och vätgasteknik: möjligheter och utmaningar för Europa

Vätgas är en energibärare som kan användas som rent bränsle, och den är så gott som 
obegränsad. Vätgas och dess olika tillämpningar har potential att ge oss kärnlösningar på 
EU:s stora samhällsutmaningar, alltifrån energitrygghet och klimatförändringar till industriell 
konkurrenskraft, innovation och smart tillväxt. Bränsleceller kan fungera som en effektiv 
omvandlingsteknik med många fördelar för både transport- och energisektorn. Den 
framgångsrika utvecklingen och användningen av bränslecells- och vätgasteknik ger 
ytterligare alternativ till fossilbränslen och ökar EU:s energitrygghet genom att minska 
beroendet av importerad energi på lång sikt.  Vätgas producerad från förnybara energikällor 
och genom elektrolys av vatten kombinerat med bränslecellssystem kan spela en viktig roll i 
Europas framtida energimix och kan erbjuda konkurrenskraftiga lösningar både lokalt och 
regionalt för att uppnå smart tillväxt för alla.
Utveckling av ett tätare infrastruktursystem inom hela EU kommer vidare att göra det möjligt 
att använda vätgas mer effektivt inom transporter och även inom andra sektorer av ekonomin, 
samtidigt som allmänheten blir mer medveten om de potentiella fördelar som 
bränslecells- och vätgasteknik kan erbjuda EU:s medborgare. De mål och verksamheter för 
det gemensamma företaget på dessa områden som kommissionen föreslår är väl ägnade att 
möta dessa utmaningar och överensstämmer med EU:s prioriteringar i samband med bland 
annat Europa 2020-agendan, den strategiska EU-planen för energiteknik, energifärdplanen för 
2050 och ett resurseffektivt Europa. 
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Framgången och den hållbara utvecklingen och den storskaliga användningen av 
bränslecells- och vätgasteknik kommer i hög grad att vara beroende av tillgången på vissa 
kritiska råvaror, bland annat sällsynta jordartsmetaller, platinametaller och högteknologiska 
metaller (t.ex. indium och gallium). Knappheten på dessa material i framtiden kan bli en 
flaskhals för utvecklingen av bränslecells- och vätgasteknik. Därför bör man i målen för det 
andra gemensamma företaget också ta med och främja FoU- och innovationsstrategier för att 
hitta gångbara substitut och alternativa material där så är möjligt och även strategier för att 
utveckla avancerade tekniker för effektiv återvinning av dessa metaller från europeiska källor 
(inklusive tekniska biprodukter och avfall). Föredraganden rekommenderar att dessa 
potentiella flaskhalsar beaktas när den långsiktiga visionen för användning av 
bränslecells- och vätgasteknik utformas för att se till att bränsleceller och vätgas verkligen kan 
bli hållbara lösningar på lång sikt.

Det andra gemensamma företagets roll som instrument för att uppnå målen i 
Europa 2020-strategin

Bränslecells- och vätgasteknik kan ge ett betydande bidrag till en koldioxidsnål ekonomi, men 
trots den snabba utvecklingen inom bränslecells- och vätgassektorn sedan det gemensamma 
företaget bildades, är dessa tekniker ännu inte tillräckligt mogna för att konkurrera på lika 
villkor med nuvarande teknik. Det är här som det gemensamma företaget har demonstrerat sin 
styrka som katalysator för att få fram resultat som ett land eller ett företag knappast kan uppnå 
på egen hand: Det har skett genom att utnyttja privata investeringar mer framgångsrikt, 
tillhandahålla en stabil och förutsebar plan för långsiktig finansiering, minska 
investeringsriskerna för intressenter och se till att bränslecells- och vätgasteknik snabbare når 
mognad och kommer ut på marknaderna. 
Erfarenheterna från det första gemensamma företaget tyder på att det har haft en positiv 
inverkan på skapandet av arbetstillfällen och sysselsättningsgraden i hela EU med en 
genomsnittlig ökning på 10 procent av omsättningen per år. FoU-utgifterna har ökat med 
8 procent, antalet arbeten har ökat med 6 procent och antalet EU-patent som meddelats till 
EU-företag inom bränslecells- och vätgassektorn har ökat med 16 procent.1 Dessa positiva 
trender visar det mervärde som det gemensamma företaget skapar genom att kombinera 
offentlig och privat finansiering för att på ett effektivt sätt stimulera utvecklingen av 
bränslecells- och vätgasteknik och sänka produktionskostnaderna genom FoU-satsningar. 
Europa bör omsätta de redan gjorda vinsterna och den kapacitet som byggts upp inom 
bränslecells- och vätgassektorn och nu utnyttja dess styrka för att avancera ännu längre och 
snabbare i nästa etapp av det gemensamma företaget som en viktig plattform för tillväxt inom 
bränslecells- och vätgassektorn.
Föredraganden välkomnar kommissionens budgetåtaganden till det gemensamma företagets 
efterträdare men vill rekommendera att förordningen ger större klarhet om storleken på 
bidragen från partner och deras ingående enheter till driftskostnaderna, till projektens 
naturabidrag och till ytterligare verksamheter. Han anser att detta skulle sörja för ett mer 
kostnadseffektivt sätt att genomföra förordningens bestämmelser, ge ökad öppenhet, förenkla 
och klargöra villkoren för deltagarnas åtaganden och förpliktelser och därigenom göra det 
gemensamma företaget mer attraktivt för nya industriaktörer som kan vilja bidra till företagets 
verksamheter.

                                               
1 "Trends in investments, jobs and turnover in the Fuel Cells and Hydrogen sector." FCH JU. Februari 2013.
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Sist men inte minst vill föredraganden påpeka att fortsatta storskaliga, gränsöverskridande och 
sektorsövergripande mekanismer och insatser är av avgörande betydelse för att säkra mer 
effektiva resultat och samstämmighet mellan medlemsstaternas program och instrument och 
att det gemensamma företaget erbjuder en viktig plattform för sådant samarbete inom sektorn. 
Dessutom kommer Horisont 2020 att erbjuda vissa nya bestämmelser för bättre samverkan 
mellan ramprogrammet och strukturfonderna.  Dessa kan utnyttjas ytterligare för att skapa 
extra hävstångsverkan på regional nivå. Detta kan vara särskilt viktigt eftersom vissa 
medlemsstater i västra EU redan har välutvecklad FoU och teknisk know-how medan 
medlemsstater i östra EU kan erbjuda mark för utveckling av demonstrations- och 
pilotprojekt. Möjligheter till kompletterande verksamheter, utbyte och gemensam användning 
av kunskaper, resurser och forskningsinfrastruktur samt utveckling av ytterligare samverkan 
(öst–väst) under överinseende av det gemensamma företaget bör utforskas närmare under 
nästa etapp av det gemensamma företaget. 

Beviljande av ansvarsfrihet för det gemensamma företaget

Föredraganden är oroad över att det andra gemensamma företaget enligt kommissionens 
förslag kommer att bli ett organ som omfattas av artikel 209 i den nya budgetförordningen (i 
stället för artikel 208) och inte längre vara direkt ansvarigt inför parlamentet och inte heller 
föremål för europeiska revisionsrättens externa revision, så som tidigare var fallet.
Erfarenheterna av driften av det gemensamma företaget som ett unionsorgan enligt artikel 185 
i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 visar att den nuvarande ramen för verksamheten har 
varit tillräckligt flexibel och anpassad till det gemensamma företagets behov. Föredraganden 
anser därför att det gemensamma företaget bör fortsätta att drivas i enlighet med artikel 208 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 
25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget, som ersätter artikel 185 i 
förordning (EU) nr 1605/2002 och bör anta finansiella regler som inte avviker från 
regelverket i budgetförordningen förutom under vissa omständigheter, så som är fallet för 
närvarande. 
Föredraganden rekommenderar därför att det är Europaparlamentet som på rekommendation 
av rådet ska bevilja ansvarsfrihet för budgetgenomförandet med avseende på unionens bidrag 
till det andra gemensamma företaget, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i de 
finansiella reglerna för det andra gemensamma företaget. Föredraganden anser att detta är en 
viktig aspekt för att garantera det andra gemensamma företagets självständighet och ge det 
tillräcklig frihet att förvalta sina förehavanden utan ytterligare administrativa bördor.

Slutsatser

Erfarenheterna från det första gemensamma företaget visar hur vissa utmaningar 
framgångsrikt kan omvandlas till möjligheter att skapa sysselsättning, tillväxt och innovation i 
EU genom gemensamma insatser och åtaganden från offentliga och privata intressenter och 
tillgång till ett lämpligt instrument för sådant samarbete. Bränslecells- och vätgasteknik kan 
erbjuda en rad rena, hållbara och långsiktiga europeiska lösningar på många 
samhällsutmaningar men tekniken möter ännu många hinder för effektiv forskning och 
innovation och storskalig användning. Utformning och genomförande av lämpliga 
reglerings- och verksamhetsmekanismer samt ett tydligare långsiktigt åtagande är viktigt för 
att föra ut dessa tekniker på marknaderna och maximera deras fördelar i framtiden. 
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Kommissionens förslag till förlängning av det första gemensamma företaget ger denna tydliga 
signal om ett långsiktigt åtagande för en EU-omfattande vision för utveckling av 
bränslecells- och vätgasteknik och fungerar som ett viktigt instrument för att bygga upp en 
starkare, mer hållbar och globalt konkurrenskraftig bränslecells- och vätgassektor i EU och 
för att främja europeiskt ledarskap inom dessa tekniker i global skala.
Föredraganden stöder att det gemensamma företaget fortsätter till den 31 december 2024 som 
ett viktigt instrument för fortsatt genomförande av EU:s forsknings- och utvecklingsagenda 
och bygger vidare på de framsteg som uppnåtts av det första gemensamma företaget. På så 
sätt kommer Europa att kunna skörda frukterna av dessa viktiga tekniker för framtiden.


