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Ændringsforslag 34
Pia Elda Locatelli

Forslag til forordning
Betragtning 7a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I marts 2007 vedtog den europæiske 
teknologiplatform for brint og 
brændselscellers gennemførelsespanel en 
gennemførelsesplan, hvori det på 
baggrund af de teknologiske udfordringer 
skønsmæssigt ansatte det nødvendige 
budget til 7,4 mia. EUR for perioden 
2007-2015 og afsatte en tredjedel heraf til 
forskning og udvikling. Hvis EU skal 
være i stand til at udvikle teknologier, der 
er bæredygtige på lang sigt, bør en 
betydelig del af dette budget til forskning 
og udvikling afsættes til nyskabende 
forskning.

Or. en

Ændringsforslag 35
Pia Elda Locatelli

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Der er behov for betragtelige 
nyskabelser på en række områder, hvis 
brændselscelle- og brintteknologierne 
reelt skal kunne anvendes. Kommissionen 
bør derfor spille en nøglerolle i 
bestræbelserne på at sikre, at der lægges 
tilstrækkelig vægt på langsigtet forskning 
og ydes passende støtte hertil under 
hensyntagen til henstillingerne fra 
fællesforetagendet BCB's rådgivende 
organer, nemlig det videnskabelige udvalg 
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og High Level Member States Group.

Or. en

Begrundelse

Langsigtet forskning bør udgøre en vigtig del af FTI-aktiviteterne.

Ændringsforslag 36
Pia Elda Locatelli

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) SMV'ernes, forskningscentrenes og 
universiteternes deltagelse i FTU-
aktiviteterne bør fremmes. I 
overensstemmelse med reglerne for 
deltagelse i syvende rammeprogram bør 
det maksimale niveau for offentlig 
finansiering af støtteberettigede 
omkostninger være 50 % højere for 
SMV'er, forskningscentre og universiteter 
end for andre enheder.

Or. en

Begrundelse

Finansieringen af projekter bør følge principperne i reglerne for deltagelse i syvende 
rammeprogram, således at når Fællesskabets finansielle bidrag maksimalt må udgøre 50 % 
af de samlede støtteberettigede omkostninger, kan dette bidrag udgøre 75 % for SMV'er og 
forskningscentre. Når der anvendes en lavere finansieringssats (for at overholde princippet 
om, at industriens bidrag skal svare til Fællesskabets), skal forholdet forblive det samme 
(f.eks. 40 % i "normale" tilfælde og 60 % for SMV'er og forskningscentre).
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Ændringsforslag 37
Pia Elda Locatelli og Jo Leinen

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) De stiftende medlemmer af 
fællesforetagendet BCB bør være Det 
Europæiske Fællesskab og European Fuel 
Cell and Hydrogen Joint Technology 
Initiative Industry Grouping (i det følgende 
benævnt ”industrigruppen”), som 
repræsenterer erhvervslivets interesser og 
er åben for private virksomheder. En 
forskningsgruppe kan blive medlem af 
fællesforetagendet BCB.

(12) De stiftende medlemmer af 
fællesforetagendet BCB bør være Det 
Europæiske Fællesskab og European Fuel 
Cell and Hydrogen Joint Technology 
Initiative Industry Grouping (i det følgende 
benævnt ”industrigruppen”), som 
repræsenterer erhvervslivets interesser og 
er åben for private virksomheder og 
sammenslutninger inden for 
brændselscelle og brintsektoren. En 
forskningsgruppe kan blive medlem af 
fællesforetagendet BCB.

Or. en

Begrundelse

Anerkendelsen af sektorsammenslutninger (såsom Fuel Cell Europe og European Hydrogen 
Association) er afgørende for FTI'ernes succes og holdbarhed. Disse organisationer er de 
bærende søjler i den dialog, der skal opbygges mellem de politiske beslutningstagere og 
erhvervslivet, og gør det muligt at sikre bedre information, udbredelse og høring. De letter 
inddragelsen af SMV'er, som ikke har finansielle og menneskelige ressourcer til at deltage i 
de initiativer, der iværksættes fra Bruxelles.

Ændringsforslag 38
Pia Elda Locatelli og Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Fællesskabets maksimale bidrag til 
fællesforetagendet BCB’s løbende 
omkostninger og driftsomkostninger er på 
470 mio. EUR. Det skønnes, at de løbende 
omkostninger ikke overstiger 20 mio. 
EUR. Bidragene stammer fra

4. Fællesskabets første bidrag til 
fællesforetagendet BCB til dækning af de 
løbende omkostninger og 
driftsomkostningerne udgør 470 mio. EUR. 
Bidraget betales over den bevilling i Den 
Europæiske Unions almindelige budget, 
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særprogrammet ”Samarbejde” til 
gennemførelse af det syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration (2007-2013), 
som gennemfører Fællesskabets budget i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, 
litra b), i forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002. De nærmere bestemmelser for 
Fællesskabets finansielle bidrag 
fastlægges i en generel aftale og årlige 
finansielle gennemførelsesaftaler, som 
indgås mellem Kommissionen på 
Fællesskabets vegne og 
fællesforetagendet BCB.

der er afsat til temaerne "energi", 
"nanovidenskab, nanoteknologi, 
materialer og ny produktionsteknologi", 
"miljø (herunder klimaændringer)" og 
"transport (herunder luftfartsteknik)" 
under særprogrammet for samarbejde til 
gennemførelse af syvende rammeprogram 
for forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-2013), som 
gennemfører Fællesskabets budget i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, 
litra b), i forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002. Bidraget kan ændres som led i 
en midtvejsevaluering i lyset af de 
konstaterede fremskridt og 
fællesforetagendet BCB's resultater og
indvirkning.

Or. en

Begrundelse

Det beløb, som teknologiplatformen for brint og brændselsceller skønsmæssigt har opstillet 
(7,4 mia. EUR for perioden 2007-2015, som skal tilvejebringes gennem offentlig og privat 
finansiering), og som er påkrævet for at nå de mål, der er opstillet for BCB-FTI, afspejles 
ikke i den nuværende offentlige budgetramme. Denne underinvestering står ikke blot i 
skærende kontrast til industriens hensigtserklæring om at investere deres del af de 
nødvendige midler, den underminerer også klart mulighederne for at nå de opstillede mål. 

Ændringsforslag 39
Jo Leinen

Forslag til forordning
Bilag – artikel I.3 – stk. 2 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- er åben for medlemskab for private 
juridiske enheder (herunder små og 
mellemstore virksomheder), der er dannet i 
overensstemmelse med lovgivningen i en 
medlemsstat, et associeret land eller en
EØF-stat, og som har sit hjemsted, centrale 
administration eller hovedkontor i dette 
område, forudsat at de er aktive inden for 

- er åben for medlemskab for private 
juridiske enheder (herunder små og 
mellemstore virksomheder og relevante 
sammenslutninger inden for 
brændselscelle- og brintsektoren), der er 
dannet i overensstemmelse med 
lovgivningen i en medlemsstat, et 
associeret land eller en EØF-stat, og som 
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brændselsceller og brint i Europa og har 
forpligtet sig til at bidrage til 
fællesforetagendet BCB’s målsætninger og 
ressourcer.

har sit hjemsted, centrale administration 
eller hovedkontor i dette område, forudsat 
at de er aktive inden for brændselsceller og 
brint i Europa og har forpligtet sig til at 
bidrage til fællesforetagendet BCB’s 
målsætninger og ressourcer.

Or. en

Begrundelse

Anerkendelsen af sektorsammenslutninger (såsom Fuel Cell Europe og European Hydrogen 
Association) er afgørende for FTI'ernes succes og holdbarhed. Disse organisationer er de 
bærende søjler i den dialog, der skal opbygges mellem de politiske beslutningstagere og 
erhvervslivet, og gør det muligt at sikre bedre information, udbredelse og høring. De letter 
inddragelsen af SMV'er, som ikke har finansielle og menneskelige ressourcer til at deltage i 
de initiativer, der iværksættes fra Bruxelles.

Ændringsforslag 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Forslag til forordning
Bilag - artikel I.5 - punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der nedsættes en forskningsgruppe, 
overdrager Kommissionen en plads til 
dennes repræsentant.

2. Hvis der nedsættes en forskningsgruppe, 
overdrager Kommissionen mindst to 
pladser til dennes repræsentanter.

Or. pl

Begrundelse

Én plads i en bestyrelse med 12 medlemmer vil ikke kunne sikre den videnskabelige forskning, 
som er afgørende for brintteknologiens succes, tilstrækkelig opmærksomhed og finansiering.



PE402.922v01-00 8/10 AM\712990DA.doc

DA

Ændringsforslag 41
Pia Elda Locatelli og Jo Leinen

Forslag til forordning
Bilag - artikel I.5 - punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Bestyrelsen kan fra gang til gang 
invitere observatører til at deltage i 
møderne uden stemmeret, navnlig 
repræsentanter for regionerne og 
regelfastsættende organer.

8. Bestyrelsen kan fra gang til gang 
invitere observatører til at deltage i 
møderne uden stemmeret, navnlig 
repræsentanter for regionerne og 
regelfastsættende organer samt relevante 
sammenslutninger inden for 
brændselscelle- og brintsektoren.

Or. en

Begrundelse

Også sammenslutninger inden for brændselscelle- og brintsektoren skal have mulighed for at 
deltage i bestyrelsesmøderne som observatører.

Ændringsforslag 42
Jo Leinen

Forslag til forordning
Bilag - artikel I.6 - punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Direktøren er fællesforetagendet BCB’s 
retlige repræsentant. Han/hun udfører sine 
opgaver i uafhængighed og står til ansvar 
over for bestyrelsen.

6. Direktøren er fællesforetagendet BCB’s 
retlige repræsentant. Han/hun udfører sine 
opgaver i uafhængighed, især hvad angår 
udvælgelsen af projektforslag og 
forvaltningen af forslagene, og står til 
ansvar over for bestyrelsen.

Or. en

Begrundelse

Selv om direktøren refererer til bestyrelsen, bør ingen af bestyrelsens medlemmer have 
direkte indflydelse på udvælgelsen af projekter, især når resultatet af visse projekter kan have 
direkte eller indirekte konsekvenser for et medlem.
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Ændringsforslag 43
Pia Elda Locatelli

Forslag til forordning
Bilag - artikel I.7 - punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det videnskabelige udvalg varetager
følgende opgaver:

Det videnskabelige udvalg har til opgave 
at:

- udarbejdelse af udtalelser om relevansen 
af og fremskridtene i de årlige RTD&D-
aktiviteter og henstillinger til ændringer;

a) opstille de videnskabelige prioriteter for 
forlagene til de årlige og flerårlige 
gennemførelsesplaner;

- udarbejdelse af udtalelser om de 
videnskabelige prioriteter for den flerårige 
RTD&D-aktivitetsplan;

b) udarbejde udtalelser om de 
videnskabelige resultater, der er beskrevet 
i den årlige aktivitetsrapport;

- rådgivning af bestyrelsen om de 
videnskabelige gennembrud, der er 
beskrevet i den årlige aktivitetsrapport.

c) rådgive om sammensætningen af 
peer review-udvalg.

Or. en

Begrundelse

Det videnskabelige udvalgs rolle i forbindelse med fastsættelsen af forskningsprioriteterne 
bør styrkes for at undgå, at kortsigtede kommercielle betragtninger får for stor indvirkning på 
forskningsprioriteterne, hvilket i sidste instans kan føre til en situation, hvor EU er låst fast 
med teknologier, der er mindre bæredygtige på lang sigt.

Ændringsforslag 44
Pia Elda Locatelli

Forslag til forordning
Bilag - artikel I.8 - punkt 7a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Hvis Kommissionens Fælles 
Forskningscenter deltager i projekter, 
anses Forskningscentrets naturalydelser 
ikke som en del af Fællesskabets bidrag.
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Or. en

Begrundelse

FFC kan få stor betydning for udviklingen af forskningen i brintteknologi og brændselsceller.
FFC's deltagelse bør ikke betyde en formindskelse af Fællesskabets kontanttilskud eller en 
forøgelse af industriens bidrag i form af naturalydelser.

Ændringsforslag 45
Pia Elda Locatelli og Jo Leinen

Forslag til forordning
Bilag - artikel I.9 - punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De juridiske enheder, der ønsker at 
deltage i et projekt, danner et konsortium 
og udpeger et af deres medlemmer til at 
fungere som projektkoordinator. 
Koordinatoren er sædvanligvis medlem af 
industrigruppen eller forskningsgruppen, 
hvis der er nedsat en sådan 
forskningsgruppe. Undtagelser godkendes 
af bestyrelsen.

3. De juridiske enheder, der ønsker at 
deltage i et projekt, danner et konsortium 
og udpeger et af deres medlemmer til at 
fungere som projektkoordinator.

Or. en

Begrundelse

Virksomheder, der deltager aktivt i FTI, bør ikke få en uretfærdig konkurrencemæssig fordel, 
hvad angår adgang til offentlige midler og ledelse af projekter.
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