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Изменение 34
Pia Elda Locatelli

Предложение за регламент
Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) През март 2007 г. 
изпълнителният борд на 
Европейската платформа за 
технологии в областта на горивните 
клетки и водорода прие план за 
изпълнение, според който по 
предварителна преценка за периода 
2007-2015 г. за посрещане на 
технологичните предизвикателства 
ще бъде необходим бюджет от 7.4 
млрд. EUR, от който една трета 
следва да бъде предназначен за 
изследователски и развойни дейности. 
За да може ЕС да развие устойчиви в 
дългосрочен план технологии, 
значителна част от този бюджет за 
изследователски и развойни дейности 
следва да бъде предназначена за 
новаторски изследвания.

Or. en

Изменение 35
Pia Elda Locatelli

Предложение за регламент
Съображение 10а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) За да бъдат ефективно развити 
технологиите в областта на 
горивните клетки и водорода в много 
от областите са необходими значими 
новаторски постижения.
Следователно Комисията следва да 
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играе ключова роля за това, да бъде 
поставено необходимото ударение 
върху дългосрочните изследвания и да 
се предостави съответната подкрепа 
за тях, като се вземат предвид 
съветите, предоставени от 
консултативните органи на 
Съвместното предприятие ГКВ, по-
специално Научния комитет и 
Групата на високо равнище, 
представляваща държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Long term research should play an important role in the JTI.

Изменение 36
Pia Elda Locatelli

Предложение за регламент
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Следва да се насърчава 
участието на малки и средни 
предприятия (МСП), 
научноизследователски центрове и 
университети в дейностите по 
НИТР. В съответствие с правилата 
за участие в Седмата рамкова 
програма максималното равнище на 
публичното финансиране на 
допустимите разходи в случая на 
МСП, научноизследователските 
центрове и университетите следва да 
бъде с петдесет процента по-високо 
от това за останалите юридически 
лица.

Or. en
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Обосновка

The funding of projects should follow the principles of the Rules of Participation of FP7, 
which means that where the Community financial contribution may reach a maximum of 50% 
of the total eligible costs in general, for SMEs and research centres this percentage can be 
75%. In case of a lower funding rate (to comply with the matching principle) the proportion 
should stay the same (for example 40% in "normal" cases and 60% for SMEs and research 
centres).

Изменение 37
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Учредители на СП ГКВ следва да 
бъдат Европейската общност и 
Промишлената група на СТИ ГКВ 
(наричана оттук нататък 
„Промишлената група“), която 
представлява интересите на 
промишлеността и е отворена за частни 
дружества. Изследователска група може 
да стане член на СП ГКВ.

(12) Учредители на СП ГКВ следва да
бъдат Европейската общност и 
Промишлената група на СТИ ГКВ 
(наричана оттук нататък 
„Промишлената група“), която 
представлява интересите на 
промишлеността и е отворена за частни 
дружества и асоциации от 
промишлената област на горивните 
клетки и водорода. Изследователска 
група може да стане член на СП ГКВ.

Or. en

Обосновка

Recognition of the role of sectoral industry associations (such as Fuel Cell Europe, the 
European Hydrogen Association and others) is essential for the success and continuity of the 
JTI. These organizations are key pillars in the structuring of the dialogue between policy 
makers and industry, and enable greater information diffusion and consultation. They 
facilitate the involvement of SMEs which do not have the financial and human resources to 
participate in the initiative from Brussels.
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Изменение 38
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Максималното участие на 
Общността за административните 
разходи на СП ГКВ и оперативни 
разходи е 470 милиона EUR. Преценява 
се, че оперативните разходи няма да 
надхвърлят 20 милиона EUR. 
Средствата се вземат от специалната 
програма „Сътрудничество“ за 
изпълнение на Седмата рамкова 
програма на Европейската общност за 
научни изследвания, технологично 
развитие и демонстрационни дейности 
(2007-2013), като се изпълнява 
бюджетът на Общността в съответствие 
с разпоредбите на член 54, параграф 2, 
буква б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002. Условията за финансовата 
вноска на Общността се определят в 
общо споразумение и годишни 
финансови споразумения, сключвани 
между Комисията, от името на 
Общността, и Съвместното 
предприятие ГКВ.

4. Първоначалното участие на 
Общността за административните 
разходи на СП ГКВ и оперативни 
разходи е 470 милиона EUR. Вноската 
се изплаща от бюджетните кредити, 
определени в общия бюджет на 
Европейския съюз за тематичните 
области „Енергетика“, „Нанонауки, 
нанотехнологии, материали и нови 
производствени технологии“, 
„Околна среда (включително 
изменение на климата)“ и 
„Транспорт (включително 
въздухоплаване)“ на специалната 
програма за изпълнение на Седмата 
рамкова програма на Европейската 
общност за научни изследвания, 
технологично развитие и 
демонстрационни дейности (2007-2013), 
като се изпълнява бюджетът на 
Общността в съответствие с 
разпоредбите на член 54, параграф 2, 
буква б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002. Вноската може да бъде 
преразгледана при средносрочния 
преглед в светлината на напредъка, 
постиженията и влиянието на 
Съвместното предприятие ГКВ.

Or. en

Обосновка

The amount foreseen by the Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform (7.4 billion Euros 
between 2007 and 2015 to be funded through public and private funding), and necessary to 
achieve FCH-JTI’s goals, is not being reflected in the current public budget proposal. Not 
only is this in stark contrast with the published declaration of intent on the part of industry to 
invest their share of the funds required, but clearly this under-investment jeopardises the 
achievability of the objectives.
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Изменение 39
Jo Leinen

Предложение за регламент
Приложение - член І.3 - параграф 2 - пето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– е отворена за членство за всяко частно 
юридическо лице (включително и 
МСП), сформирано в съответствие със 
законодателство на държава-членка, 
асоциирана държава или държава от 
ЕИП, и седалището му, централната му 
администрация или основно място на 
стопанска дейност са в някоя от тези 
държави, при условие, че то е активно в 
областта на горивните клетки и 
водорода в Европа и се ангажира да 
внесе своя принос към целите и 
средствата на СП ГКВ.

– е отворена за членство за всяко частно 
юридическо лице (включително и МСП 
и съответните асоциации от 
промишлената област на горивните 
клетки и водорода), сформирано в 
съответствие със законодателство на 
държава-членка, асоциирана държава 
или държава от ЕИП, и седалището му, 
централната му администрация или 
основно място на стопанска дейност са в 
някоя от тези държави, при условие, че 
то е активно в областта на горивните 
клетки и водорода в Европа и се 
ангажира да внесе своя принос към 
целите и средствата на СП ГКВ.

Or. en

Обосновка

Recognition of the role of sectoral industry associations (such as FuelCellEurope, the 
European Hydrogen Association and others) is essential for the success and continuity of the 
JTI. These organizations are key pillars in the structuring of the dialogue between policy 
makers and industry, and enable greater information diffusion and consultation. They 
facilitate the involvement of SMEs which do not have the financial and human resources to 
participate in the initiative from Brussels.

Изменение 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Предложение за регламент
Приложение - член І.5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай, че след това се учреди 2. В случай, че след това се учреди 
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Изследователска група, Комисията 
прехвърля едно място на нейния
представител.

Изследователска група, Комисията 
прехвърля най-малко две места на 
нейни представители.

Or. en

Обосновка

One seat on a 12-person governing board will not be enough to guarantee that scientific 
research, on which the success of hydrogen energy depends, receives the appropriate 
attention and funding.

Изменение 41
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Предложение за регламент
Приложение - член І.5 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Управителният съвет може да кани 
наблюдатели, по-конкретно 
представители на регионите и на 
регулаторните органи, при всеки 
отделен случай, като те нямат право на 
глас и присъстват на заседанията.

8. Управителният съвет може да кани 
наблюдатели, по-конкретно 
представители на регионите и на 
регулаторните органи и на 
съответните асоциации от 
промишлената област на горивните 
клетки и водорода, при всеки отделен 
случай, като те нямат право на глас и 
присъстват на заседанията.

Or. en

Обосновка

Also the Fuel cells and hydrogen associations has to be able to attend the meetings of the 
Governing Board as observers.
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Изменение 42
Jo Leinen

Предложение за регламент
Приложение - член І.6 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Изпълнителният директор е законов 
представител на СП ГКВ. Той 
изпълнява своите задачи самостоятелно 
и се отчита пред Управителния съвет.

6. Изпълнителният директор е законов 
представител на СП ГКВ. Той 
изпълнява своите задачи самостоятелно, 
по-специално що се отнася до подбора 
на предложения за проекти и 
управлението на проекти, и се отчита 
пред Управителния съвет.

Or. en

Обосновка

While the Executive Director should report to the Governing Board, none of the members of 
the Governing Board should have a direct influence on the selection of projects, especially 
when the outcome of certain projects may affect a member directly or indirectly.

Изменение 43
Pia Elda Locatelli

Предложение за регламент
Приложение - член І.7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Научният комитет изпълнява следните 
задачи:

Научният комитет има следните задачи:

– дава становището си относно 
целесъобразността и напредъка на 
годишните дейности по НИТРД и 
предлага изменения;

а) определя научните приоритети 
сред предложенията за годишни и 
многогодишни планове за 
научноизследователска дейност;

– дава становището си относно 
научните приоритети за плана за 
многогодишните дейности по 
НИТРД;

б) дава становището си относно 
научните постижения, описани в 
годишния доклад за дейността;

- съветва Управителния съвет 
относно научните постижения, 

в) съветва относно състава на 
комисиите за партньорска проверка.
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описани в годишния доклад за 
дейността;

Or. en

Обосновка

The role of the scientific committee should be strengthened in establishing the research
priorities, in order to prevent that short term commercial consideration will play too big a 
role in the research priorities, which ultimately could lead to a situation whereby the EU will 
be "locked in" in technologies that are less sustainable in the long run.

Изменение 44
Pia Elda Locatelli

Предложение за регламент
Приложение - член І.8 - параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. В случай че Съвместният 
научноизследователски център на 
Комисията участва в проекти, 
неговите апортни вноски не се 
разглеждат като част от вноската 
на Общността.

Or. en

Обосновка

The JRC could play an important role in the development of the research in Hydrogen and in 
Fuel cells. JRC participation should not decrease the foreseen Community cash contribution, 
neither should it increase the industry's matching in kind.
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Изменение 45
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Предложение за регламент
Приложение - член І.9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Юридическите лица, които желаят да 
участват в даден проект, сформират 
консорциум и определят един от своите 
членове да изпълнява ролята на негов 
координатор. По принцип 
координаторът трябва да бъде член 
на Промишлената група или на 
Изследователската група, ако такава 
изследователска група бъде създадена. 
Изключенията се одобряват от 
Управителния съвет.

3. Юридическите лица, които желаят да 
участват в даден проект, сформират 
консорциум и определят един от своите 
членове да изпълнява ролята на негов 
координатор.

Or. en

Обосновка

Companies active in the JTI should not be given an unfair competitive advantage in terms of 
accessing public funds and imposing project leadership.
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