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1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller 
og brint 2 for regnskabsåret 2018
(2019/2104(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for brændselsceller og 
brint 2 for regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for 
regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 
287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til 
fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 
– C9-0070/2019),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
209,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 71,

– der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af 
fællesforetagendet for brændselsceller og brint 25, særlig artikel 12,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 
30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private 
partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20136,

1 EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
2 EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108.
6 EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
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– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/887 af 13. marts 2019 
om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 71 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/10467,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0030/2020),

1. meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og 
brint 2 decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 
2018;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende 
del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og 
brint 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de 
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

7 EUT L 142 af 29.5.2019, s. 16.
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2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for 
regnskabsåret 2018
(2019/2104(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for brændselsceller og 
brint 2 for regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for 
regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 
287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til 
fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 
– C9-0070/2019),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
209,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 71,

– der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af 
fællesforetagendet for brændselsceller og brint 25, særlig artikel 12,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 
30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private 
partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20136,

1 EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
2 EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108.
6 EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.



PE639.842v02-00 6/13 RR\1200096DA.docx

DA

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/887 af 13. marts 2019 
om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 71 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/10467,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0030/2020),

1. godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet for brændselsceller og 
brint 2 for regnskabsåret 2018;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for 
fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2, Rådet, Kommissionen og 
Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende (L-udgaven).

7 EUT L 142 af 29.5.2019, s. 16.
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3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for 
regnskabsåret 2018
(2019/2104(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for 
fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2018,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0030/2020),

A. der henviser til, at fællesforetagendet for brændselsceller og brint ("fællesforetagendet 
BCB") blev oprettet i maj 2008 som et offentlig-privat partnerskab ved Rådets 
forordning (EF) nr. 521/20081 for en periode indtil den 31. december 2017 med henblik 
på at fokusere på at udvikle markedsapplikationer og derved fremme yderligere 
industrielle indsatser i retning af en hurtig ibrugtagning af brændselscelle- og 
brintteknologier; der henviser til, at forordning (EF) nr. 521/2008 blev ophævet ved 
Rådets forordning (EU) nr. 559/20142;

B. der henviser til, at forordning (EU) nr. 559/2014 oprettede fællesforetagendet for 
brændselsceller og brint 2 ("fællesforetagendet BCB2") i maj 2014 til at erstatte og 
efterfølge fællesforetagendet BCB for en periode indtil den 31. december 2024;

C. der henviser til, at medlemmerne af fællesforetagendet BCB var Unionen repræsenteret 
ved Kommissionen, industrigruppen for det fælles teknologiinitiativ for brændselsceller 
og brint, og forskningsgruppen N.ERGHY;

D. der henviser til, at medlemmerne af fællesforetagendet BCB2 er Unionen repræsenteret 
ved Kommissionen, New Energy World Industry Grouping AISBL ("industrigruppen"), 
som skiftede navn til Hydrogen Europe in 2016, og New European Research Grouping 
on Fuel Cells and Hydrogen AISBL ("forskningsgruppen");

E. der henviser til, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendet BCB2's første fase 
af aktiviteter er på 470 000 000 EUR fra det syvende rammeprogram; der henviser til, at 
de andre medlemmers bidrag som minimum skal svare til Unionens bidrag; 

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1. bemærker, at det i Revisionsrettens beretning om fællesforetagendet BCB2's 
årsregnskab for 2018 ("Revisionsrettens beretning") konstateres, at årsregnskabet i alt 

1 Rådets forordning (EF) nr. 521/2008 af 30. maj 2008 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og 
brint (EUT L 153 af 12.6.2008, s. 1).
2 Rådets forordning (EU) nr. 559/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og 
brint 2 (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 108).
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væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendet BCB2's finansielle stilling 
pr. 31. december 2018 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og 
bevægelser på nettoaktiverne i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med 
fællesforetagendet BCB2's finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens 
regnskabsfører har fastlagt; bemærker endvidere, at fællesforetagendet BCB2's 
regnskabsregler er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der 
anvendes i den offentlige sektor;

2. noterer sig, at der på fællesskabsforetagendet BCB2's endelige budget for regnskabsåret 
2018 var opført 85 504 157 EUR i forpligtelsesbevillinger og 126 526 307 EUR i 
betalingsbevillinger; 

3. konstaterer, at den samlede budgetgennemførelse i 2018 for så vidt angår forpligtelses- 
og betalingsbevillingerne nåede op på henholdsvis 93 % og 83 %;

Gennemførelse af det flerårige budget under det syvende rammeprogram

4. noterer sig, at Unionens bidrag til fællesforetagendet BCB2 fra det syvende 
rammeprogram er på 421 300 000 EUR, herunder 19 100 000 EUR i bidrag i naturalier, 
og at medlemmerne af industri- og forskningsgrupperne bidrager med 
442 500 000 EUR, herunder 420 000 000 EUR i bidrag i naturalier til projekter under 
det syvende rammeprogram, der finansieres af fællesforetagendet BCB2, og 
17 900 000 EUR i kontantbidrag til administrationsomkostninger;

5.  noterer sig, at udnyttelsesgraden for så vidt angår fællesforetagendet BCB2's budget for 
2018, som er til rådighed for projekter under det syvende rammeprogram, for 
betalingsbevillinger var på 79,6 % som følge af forsinkelser i indgivelsen af 
udgiftsanmeldelser vedrørende igangværende projekter under det syvende 
rammeprogram; 

Gennemførelse af det flerårige budget under Horisont 2020

6. noterer sig, at Unionens bidrag til fællesforetagendet BCB2 fra Horisont 2020 er på 
318 800 000 EUR, og at medlemmerne af industri- og forskningsgrupperne bidrager 
med 649 400 000 EUR, herunder 1 800 000 EUR i bidrag i naturalier til de Horisont 
2020-projekter, der finansieres af fællesforetagendet BCB2, 7 700 000 EUR i bidrag i 
naturalier til supplerende aktiviteter og 3 600 000 EUR i kontantbidrag til 
administrationsomkostninger; 

7. bemærker, at det lave niveau for bidrag i naturalier fra industriens medlemmer til 
operationelle aktiviteter skyldes det forhold, at fællesforetagendet BCB2 attesterer dem 
sammen med de endelige omkostningsanmeldelser; bemærker, at attesteringen af 
størstedelen af de forpligtede bidrag i naturalier derfor vil finde sted senere i Horisont 
2020-programmet, når den endelige betaling for projekterne afholdes, og attesterne for 
årsregnskaberne skal foreligge; 

8. konstaterer, at gennemførelsesgraden for forpligtelsesbevillingerne var 95,8 %, mens 
den for betalingsbevillingerne var 84,4 %; bemærker, at der ved udgangen af 2018 var 
blevet foretaget 29 betalinger for foreløbige og hovedsageligt endelige periodiske 
rapporter under det syvende rammeprogram til et samlet beløb af 21 400 000 EUR; 
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noterer sig, at budgetgennemførelsesgraden (hvad angår betalingsbevillinger) var på 
79,6 % (mod 73,8 % i 2017);

9. bemærker, at der for Horisont 2020's vedkommende for så vidt angår 
betalingsbevillinger blev foretaget 19 forudbetalinger til projekter fra 
forslagsindkaldelserne i 2017 og 2018, elleve betalinger til undersøgelser og to til det 
fælles forskningscenter; noterer sig endvidere, at budgetgennemførelsesgraden (hvad 
angår betalinger) var på 83,4 % (mod 93,3 % i 2017); bemærker, at 
gennemførelsesgraden for forpligtelsesbevillinger nåede op på 95,8 % (sammenlignet 
med 98,3 % i 2017) på grund af resultatet af indkaldelsen af forslag, hvor et emne ikke 
var omfattet, og forsinkelse i planlægningen af udbuddet;

10. bemærker, at fællesforetagendet BCB2 udarbejdede en handlingsplan, der blev 
godkendt af dets bestyrelse i marts 2018, og som omfatter en lang række 
foranstaltninger, som fællesforetagendet BCB2 skal gennemføre, hvoraf et vist antal 
aktiviteter allerede er påbegyndt; bemærker, at størstedelen af disse aktiviteter skal 
gennemføres i 2018 og 2019, mens et begrænset antal af dem vil blive taget i 
betragtning i den næste programmeringsperiode; 

Performance

11. noterer sig, at fællesforetagendet BCB2 anvender visse måleenheder som centrale 
resultatindikatorer til at vurdere merværdien af dets aktiviteter såsom vedvarende 
energi, energieffektivitet i slutanvendelserne, intelligente net og oplagring; bemærker 
endvidere, at fællesforetagendet BCB2 anvender andre tiltag, såsom at lade 
medlemsstater og regioner, der nyder godt af EU-midler, være værter for 
demonstrationsprojekter; noterer sig revisionen af centrale resultatindikatorer, der blev 
godkendt af fællesforetagendet BCB2 i 2018, på grund af de betydelige teknologiske 
fremskridt i de seneste år og de nye applikationer, der er begyndt at dukke op;

12. bemærker, at forholdet mellem forvaltningsomkostningerne (det administrative og 
operationelle budget) fortsat ligger under 5 %, hvilket tyder på, at fællesforetagendet 
har en ret enkel og effektiv organisationsstruktur;

13. noterer sig 2018-værdien af løftestangseffekten på 1,36 i forhold til kravet om 0,56; 
noterer sig desuden, at løftestangseffekten ville nå op på 1,96, hvis bidrag i naturalier 
fra alle private partneres projekter blev taget i betragtning;

14. glæder sig over, at alle indkaldelser af forslag blev offentliggjort og afsluttet i 
overensstemmelse med de respektive arbejdsplaner og det årlige arbejdsprogram for 
2018 og omfattede 20 emner; 

15. bemærker, at fællesforetagendet BCB2 ved udgangen af 2018 havde 27 ansatte fra ti 
medlemsstater, og konstaterer med tilfredshed, at der er en ligelig kønsfordeling blandt 
personalet (51 % mænd og 49 % kvinder); bemærker endvidere, at andelen af kvinder, 
der deltog i Horisont 2020-projekter i 2018, var på 31 %, at 26 % af 
programkoordinatorerne var kvinder, at 22 % af medlemmerne af medlemsstaternes 
repræsentantgrupper i fællesforetagendet BCB2 var kvinder, og at 33 % af 
medlemmerne af det videnskabelige udvalg var kvinder;
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16. bemærker, at effektiv kommunikation er en væsentlig del af vellykkede EU-finansierede 
projekter; mener, at det er vigtigt at øge synligheden af fællesforetagendet BCB's 
resultater og at formidle oplysninger om deres merværdi; opfordrer fællesforetagendet 
BCB2 til at føre en proaktiv kommunikationspolitik ved at formidle resultaterne af sin 
forskning til offentligheden, f.eks. ved hjælp af sociale medier eller andre 
medieforetagender, og dermed øge borgernes bevidsthed om virkningerne af Unionens 
støtte, navnlig for så vidt angår udbredelsen på markedet;

17. bemærker, at fællesforetagendet BCB2 på transportområdet støttede 
demonstrationsaktiviteter vedrørende mere end 1 900 lette køretøjer, hvoraf mere end 
630 allerede var i drift i 2018; bemærker endvidere, at fællesforetagendet BCB2 i 2018 
har støttet demonstrationsaktiviteter for 45 busser, der er i drift i ti byer i Unionen; 
bemærker med tilfredshed, at udbredelsen af brændselscellebusser kan anses for at være 
den nyeste udvikling på verdensplan, og at der er sket betydelige fremskridt i løbet af 
alle fællesforetagendet BCB2's projekter;

Intern revision

18. noterer sig, at fællesforetagendet BCB2 i 2018 afsluttede gennemførelsen af alle 
handlingsplaner vedrørende den interne revisionstjenestes (IAS's) anbefalinger i 
forbindelse med en revision i 2016 af forvaltningen af performance, herunder en 
anbefaling om revision af det flerårige arbejdsprogram og af de strategiske og 
operationelle mål; bemærker, at fællesforetagendet BCB2 i januar 2018 fremlagde en 
handlingsplan for IAS i forbindelse med tre anbefalinger fra IAS vedrørende 
koordinering med det fælles støttecenter (CSC) og gennemførelsen af CSC-værktøjer og 
-tjenester; bemærker, at fællesforetagendet BCB2 organiserede sin første workshop 
sammen med CSC som led i handlingsplanen; bifalder, at fællesforetagendet BCB2 i 
december 2018 fremlagde alle handlingsplaner, der adresserer IAS's anbefalinger i 
forbindelse med revisionen i 2017, til gennemgang; bemærker endvidere med 
tilfredshed, at IAS i 2019 sendte en skrivelse til bestyrelsen, hvori den bekræftede, at 
alle anbefalinger og handlingsplaner var blevet gennemført med succes; 

19. noterer sig, at den efterfølgende revisionsindsats blev videreført med iværksættelsen af 
141 revisioner af tilskud under det syvende rammeprogram, hvoraf 132 blev afsluttet og 
de resterende skulle afsluttes i første kvartal af 2019, hvilket giver en samlet 
revisionsdækning på 23 % af værdien af de validerede omkostningsanmeldelser; noterer 
sig, at restfejlforekomsten var under 2 %; bemærker, at der i 2018 blev iværksat 14 nye 
revisioner i forbindelse med Horisont 2020; 

20. bemærker, at Kommissionens endelige evaluering af fællesforetagendet BCB for 
perioden 2008-2016 og den foreløbige evaluering af fællesforetagendet BCB2 under 
Horisont 2020, som dækker perioden fra 2014 til 2016, blev gennemført og efterfulgt af 
en handlingsplan, der blev godkendt af bestyrelsen i marts 2018, hvoraf flere 
foranstaltninger allerede er blevet iværksat, med forventning om at gennemføre det 
meste af programmet mellem 2018 og 2019, men under hensyntagen til, at et lille antal 
foranstaltninger forventes gennemført i den efterfølgende programmeringsperiode;

Intern kontrol

21. glæder sig over, at fællesforetagendet BCB2 har indført procedurer for forudgående 
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kontrol på grundlag af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange samt 
efterfølgende revisioner hos støttemodtagere for så vidt angår foreløbige og endelige 
betalinger under det syvende rammeprogram og for anmeldelser af projektomkostninger 
under Horisont 2020, mens Kommissionen er ansvarlig for de efterfølgende revisioner; 
glæder sig over, at restfejlfrekvensen for de efterfølgende revisioner ved udgangen af 
2018 var på 1,10 % for det syvende rammeprogram og på 0,46 % for Horisont 2020, 
hvilket Revisionsretten finder ligger under væsentlighedstærsklen;

22. noterer sig, at fællesforetagendet BCB2 i 2017 sammen med den fælles 
revisionstjeneste i Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innovation 
iværksatte den første efterfølgende revision af et tilfældigt udsnit af de foreløbige 
omkostningsanmeldelser under Horisont 2020; bemærker, at fællesforetagendet BCB2 
har indført procedurer for forudgående kontrol på basis af finansielle og operationelle 
skrivebordsgennemgange; bemærker, at fællesforetagendet BCB2 for så vidt angår de 
mellemliggende og endelige betalinger under det syvende rammeprogram udfører 
efterfølgende revisioner hos støttemodtagerne, mens det for anmeldelser af 
projektomkostninger i forbindelse med Horisont 2020 er Kommissionens fælles 
revisionstjeneste, der er ansvarlig for de efterfølgende revisioner; bemærker dog med 
bekymring, at der ved udgangen af 2018 var to uafsluttede revisioner, der blev iværksat 
i 2017, og at fællesforetagendet BCB2 undlod at afslutte disse revisioner på grund af de 
igangværende drøftelser med støttemodtagerne, der også krævede koordinering med 
andre af GD for Forskning og Innovations tjenester for at sikre sammenhængende 
revisionsresultater på tværs af forskellige interessenter; 

23. anmoder Revisionsretten om at vurdere sikkerheden og pålideligheden af metoden til 
beregning og værdiansættelse af bidrag i naturalier og evaluere udformningen og 
robustheden af retningslinjerne for gennemførelse af proceduren i forbindelse med 
bidrag i naturalier med henblik på at bistå i planlægnings-, rapporterings- og 
certificeringsprocessen i forbindelse med bidrag i naturalier.
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