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Pozměňovací návrh 34
Pia Elda Locatelli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V březnu 2007 přijal implementační 
panel Evropské technologické platformy 
pro vodík a palivové články prováděcí 
plán, v němž odhadl, že pro účely splnění 
úkolů v oblasti technologií v období 2007–
2015 bude nezbytný rozpočet ve výši 7,4 
miliard EUR, přičemž třetina tohoto 
rozpočtu by se měla věnovat na výzkum a 
vývoj. Má-li EU být schopna vyvíjet 
technologie, které jsou dlouhodobě 
udržitelné, je nezbytné, aby značná část 
tohoto rozpočtu na výzkum a vývoj byla 
vyhrazena na výzkum orientovaný na 
průlom.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Pia Elda Locatelli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Mají-li se vodíkové technologie a 
palivové články využívat účinně, je 
nezbytné dosáhnout výrazného průlomu v 
několika oblastech. Komise by proto měla 
hrát klíčovou úlohu při zajišťování 
odpovídajícího důrazu na dlouhodobý 
výzkum a jeho patřičné podpory. Přitom 
by měla zohledňovat doporučení, které ji 
poskytly poradní orgány společného 
podniku pro palivové články a vodík, 
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jmenovitě vědecký výbor a skupiny 
členských států na vysoké úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobý výzkum by měl hrát v rámci společné technologické iniciativy klíčovou úlohu.

Pozměňovací návrh 36
Pia Elda Locatelli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Měla by se podporovat účast MSP, 
výzkumných center a univerzit na 
činnostech v rámci výzkumu a 
technologického rozvoje. V souladu s 
pravidly pro účast v sedmém rámcovém 
programu by u MSP, výzkumných center 
a univerzit měla být maximální výše 
veřejného financování způsobilých 
nákladů o 50 % vyšší než u ostatních 
subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Financování projektů by se mělo řídit pravidly pro účast v sedmém rámcovém programu, což 
znamená, že pokud finanční příspěvek Společenství může obecně dosáhnout maximálně 50 % 
celkových způsobilých nákladů, u MSP a výzkumných center může tento příspěvek dosahovat 
75 %. V případě nižší míry financování (aby se dodržela odpovídající zásada), by tento poměr 
měl zůstat stejný (např. 40 % v „běžných“ případech a 60 % u MSP a výzkumných center).



AM\712990CS.doc 5/10 PE402.922v01-00

CS

Pozměňovací návrh 37
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Zakládajícími členy společného 
podniku pro palivové články a vodík by 
měly být Evropské společenství a Evropské 
průmyslové uskupení pro společnou 
technologickou iniciativu pro palivové 
články a vodík (dále jen „průmyslové 
uskupení“), které zastupuje zájmy 
průmyslu a je otevřené soukromým 
společnostem. Členem společného 
podniku pro palivové články a vodík se 
může stát také výzkumné uskupení.

(12) Zakládajícími členy společného 
podniku pro palivové články a vodík by 
měly být Evropské společenství a Evropské 
průmyslové uskupení pro společnou 
technologickou iniciativu pro palivové 
články a vodík (dále jen „průmyslové 
uskupení“), které zastupuje zájmy 
průmyslu a je otevřené soukromým 
společnostem a průmyslovým asociacím v 
odvětví palivových článků a vodíku. 
Členem společného podniku pro palivové 
články a vodík se může stát také výzkumné 
uskupení.

Or. en

Odůvodnění

Uznání úlohy průmyslových asociací v tomto odvětví (jako jsou Fuel Cell Europe, European 
Hydrogen Association a další) je nezbytné pro zajištění úspěchu společné technologické 
iniciativy a jejího pokračování. Tyto organizace jsou nosnými pilíři při vytváření dialogu mezi 
politickými činiteli a průmyslem a umožňují lepší šíření informací a vzájemné konzultace.
Usnadňují také zapojení MSP, které nemají odpovídající finanční prostředky a lidské zdroje 
na to, aby se mohly účastnit iniciativy z Bruselu.

Pozměňovací návrh 38
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Návrh nařízení
Článek 5 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Maximální příspěvek Společenství na 
provozní náklady společného podniku pro 
palivové články a vodík a provozní 
náklady na výzkum, technologický rozvoj 
a demonstrace činí 470 milionů EUR. 

4. Počáteční příspěvek Společenství na 
provozní náklady společného podniku pro 
palivové články a vodík a provozní 
náklady na výzkum, technologický rozvoj 
a demonstrace činí 470 milionů EUR. 
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Odhaduje se, že provozní náklady podniku 
nepřekročí 20 milionů EUR. Příspěvky 
pocházejí ze zvláštního programu 
„Spolupráce“, kterým se provádí sedmý 
rámcový program pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace 
(2007–2013), jímž se provádí rozpočet 
Společenství v souladu s čl. 54 odst. 2 
písm. b) nařízení (ES, Euratom) 
č. 1605/2002. Podrobnosti ohledně 
finančního příspěvku Společenství stanoví 
obecná dohoda a roční finanční dohody, 
které Komise jménem Společenství uzavře
se společným podnikem pro palivové 
články a vodík.

Příspěvek je hrazen z položek souhrnného 
rozpočtu Evropské unie přidělených na 
„Energetiku“, „Nanovědy, 
nanotechnologie, materiály a nové 
výrobní technologie“, „Životní prostředí 
(včetně změny klimatu)“ a „Dopravu 
(včetně letectví)“, oblasti zvláštního 
programu „Spolupráce“, kterým se provádí 
sedmý rámcový program pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace 
(2007–2013), jímž se provádí rozpočet 
Společenství v souladu s čl. 54 odst. 2 
písm. b) nařízení (ES, Euratom) 
č. 1605/2002. Příspěvek je možné 
přehodnotit v rámci střednědobého 
hodnocení s ohledem na dosažený pokrok 
a výsledky a vliv společného podniku pro 
palivové články a vodík.

Or. en

Odůvodnění

Částka, kterou předpokládá technologická platforma pro vodík a palivové články (7,4 
miliardy EUR v období 2007–2015 financované z veřejných a soukromých zdrojů) a která je 
nezbytná pro dosažení cílů technologické platformy a společné technologické iniciativy, není 
zohledněna ve stávajícím návrhů rozpočtu veřejných financí.Tato nedostatečná investice je 
nejen zcela v rozporu se zveřejněným prohlášením o záměru průmyslu investovat svůj podíl 
potřebných prostředků, ale jasně také ohrožuje dosažení cílů.

Pozměňovací návrh 39
Jo Leinen

Návrh nařízení
Příloha – čl. I.3 – bod 2 – pátá odrážka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– je otevřené členství každého soukromého 
právního subjektu (včetně malých a 
středních podniků), který byl založen podle 
právních předpisů členského státu, 
přidružené země nebo státu EHP a má 
sídlo, ústředí nebo hlavní místo podnikání 
na území uvedených států, za předpokladu, 

– je otevřené členství každého soukromého 
právního subjektu (včetně malých a 
středních podniků a průmyslových 
asociací v odvětví palivových článků a 
vodíku), který byl založen podle právních 
předpisů členského státu, přidružené země 
nebo státu EHP a má sídlo, ústředí nebo 
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že působí v Evropě v oboru palivových 
článků a vodíku a je odhodlán podílet se na 
cílech a zdrojích společného podniku pro 
palivové články a vodík.

hlavní místo podnikání na území 
uvedených států, za předpokladu, že působí 
v Evropě v oboru palivových článků a 
vodíku a je odhodlán podílet se na cílech a 
zdrojích společného podniku pro palivové 
články a vodík.

Or. en

Odůvodnění

Uznání úlohy průmyslových asociací v tomto odvětví (jako jsou Fuel Cell Europe, European 
Hydrogen Association a další) je nezbytné pro zajištění úspěchu společné technologické 
iniciativy a jejího pokračování. Tyto organizace jsou nosnými pilíři při vytváření dialogu mezi 
politickými činiteli a průmyslem a umožňují lepší šíření informací a vzájemné konzultace.
Usnadňují také zapojení MSP, které nemají odpovídající finanční prostředky a lidské zdroje 
na to, aby se mohly účastnit iniciativy z Bruselu.

Pozměňovací návrh 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Návrh nařízení
Příloha – čl. I.5 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Bude-li založeno výzkumné uskupení, 
Komise jeho zástupci postoupí jedno ze 
svých míst ve správní radě.

2. Bude-li založeno výzkumné uskupení, 
Komise jeho zástupcům postoupí nejméně 
dvě ze svých míst ve správní radě..

Or. pl

Odůvodnění

Jedno místo v dvanáctičlenné správní radě nestačí na to, aby se zaručila odpovídající 
pozornost vědeckému výzkumu, na němž závisí úspěch energie získávané z vodíku, a jeho 
financování.
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Pozměňovací návrh 41
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Návrh nařízení
Příloha – čl. I.5 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Správní rada na svá zasedání může 
v jednotlivých případech přizvat 
pozorovatele bez hlasovacího práva, 
zejména zástupce regionů a regulačních 
orgánů.

8. Správní rada na svá zasedání může 
v jednotlivých případech přizvat 
pozorovatele bez hlasovacího práva, 
zejména zástupce regionů a regulačních 
orgánů a příslušné průmyslové asociace v 
odvětví palivových článků a vodíku.

Or. en

Odůvodnění

Průmyslové asociace v odvětví palivových článků a vodíku musí mít také možnost účastnit se 
v případě potřeby schůzí správní rady jako pozorovatelé.

Pozměňovací návrh 42
Jo Leinen

Návrh nařízení
Příloha – čl. I.6 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výkonný ředitel je právním zástupcem 
společného podniku pro palivové články a 
vodík. Své úkoly vykonává nezávisle 
a zodpovídá se správní radě.

6. Výkonný ředitel je právním zástupcem 
společného podniku pro palivové články a 
vodík. Své úkoly, zejména pokud jde o 
výběr návrhů projektů a řízení projektů, 
vykonává nezávisle a zodpovídá se správní 
radě.

Or. en

Odůvodnění

Přestože se výkonný ředitel zodpovídá správní radě, neměl by mít žádný člen správní rady 
přímý vliv na výběr projektů, zejména pak jestliže by mohl mít výsledek některého projektu 
přímý nebo nepřímý vliv na situaci některého z členů.
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Pozměňovací návrh 43
Pia Elda Locatelli

Návrh nařízení
Příloha – čl. I.7 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vědecký výbor plní tyto úkoly: Vědecký výbor má tyto úkoly:

– zaujímá stanovisko k relevantnosti a 
pokroku ročních činností na poli výzkumu, 
technologického rozvoje a demonstrací a 
doporučuje případné úpravy;

a) stanoví vědecké priority v souvislosti 
s návrhy ročních a víceletých plánů 
výzkumných činností;

– zaujímá stanovisko k vědeckým 
prioritám víceletého plánu činnosti 
v oblasti výzkumu, technologického 
rozvoje a demonstrací;

b) zaujímá stanovisko k vědeckým 
výsledkům popsaným ve výroční zprávě o 
činnosti;

– poskytuje poradenství správní radě 
ohledně vědeckých výsledků popsaných ve 
výroční zprávě o činnosti.

c) poskytuje poradenství ohledně složení 
výborů pro vzájemné hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Úloha vědeckého výboru při stanovování priorit výzkumu by měla být posílena, aby se 
zabránilo tomu, že krátkodobé komerční zájmy budou hrát v rámci výzkumných priorit příliš 
důležitou roli, což může vést v důsledku k situaci, že EU bude „závislá“ na technologiích, 
které budou hůře udržitelné v dlouhodobém výhledu.

Pozměňovací návrh 44
Pia Elda Locatelli

Návrh nařízení
Příloha – čl. I.8 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. V případě, že se společné výzkumné 
centrum Komise bude podílet na 
projektech, nebudou jeho věcné příspěvky 
považovány za příspěvek Společenství. 
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Or. en

Odůvodnění

Společná výzkumná centra mohou hrát při rozvoji výzkumu v oblasti vodíku a palivových 
článků důležitou úlohu. Účast společných výzkumných center by neměla být důvodem ke 
snížení předpokládaných finančních příspěvků Společenství a zároveň by neměla zvyšovat 
věcné příspěvky ze strany průmyslového odvětví.

Pozměňovací návrh 45
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Návrh nařízení
Příloha – čl. I.9 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Právní subjekty, které se chtějí účastnit 
projektu, vytvoří konsorcium a jmenují 
z řad svých členů jednoho koordinátora 
konsorcia. Koordinátor je obvykle členem 
průmyslového uskupení nebo výzkumného 
uskupení, pokud je výzkumné uskupení 
založeno. Výjimky schvaluje správní rada.

3. Právní subjekty, které se chtějí účastnit 
projektu, vytvoří konsorcium a jmenují 
z řad svých členů jednoho koordinátora 
konsorcia.

Or. en

Odůvodnění

Společnosti, které se aktivně podílí na společné technologické iniciativě, by neměly být 
nespravedlivě zvýhodňovány v rámci hospodářské soutěže prostřednictvím přístupu 
k veřejným financím a přidělování řízení projektu.
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