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Τροπολογία 34
Pia Elda Locatelli
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Τον Mάρτιο 2007, η ειδική ομάδα 
εφαρμογής της Ευρωπαϊκής τεχνολογικής 
πλατφόρμας "Υδρογόνο και κυψέλες 
καυσίμου" ενέκρινε σχέδιο εφαρμογής 
και υπολογίστηκε ότι για την περίοδο 
2007-2015 θα απαιτηθεί προϋπολογισμός 
ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ με 
σκοπό την επίτευξη των τεχνολογικών 
προκλήσεων, εκ των οποίων το ένα τρίτο 
θα δαπανηθεί για σκοπούς έρευνας και 
ανάπτυξης. Για να κατορθώσει η ΕΕ να 
αναπτύξει βιώσιμες μακροπρόθεσμα 
τεχνολογίες, θα πρέπει ένα σημαντικό 
κομμάτι αυτού του προϋπολογισμού για 
έρευνα και ανάπτυξη να αφιερωθεί στην 
έρευνα που είναι προσανατολισμένη στις 
σημαντικές καινοτομίες.

Or. en

Τροπολογία 35
Pia Elda Locatelli
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Σημαντικές καινοτομίες σε 
διάφορους τομείς απαιτούνται για να 
μπορέσουν να αναπτυχθούν 
αποτελεσματικά οι τεχνολογίες κυψελών 
καυσίμου και υδρογόνου. Συνεπώς, η 
Επιτροπή πρέπει να διαδραματίσει 
κομβικό ρόλο για να διασφαλισθεί ότι θα 
δοθεί η σωστή έμφαση στη μακρόπνοη 
έρευνα και ότι η έρευνα αυτή θα τύχει 
επαρκούς στηρίξεως, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συμβουλές των 
συμβουλευτικών σωμάτων της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ, και συγκεκριμένα της 
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επιστημονικής επιτροπής και της υψηλού 
επιπέδου ομάδας κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση
H μακρόπνοη έρευνα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη ΚΤΠ.

Τροπολογία 36
Pia Elda Locatelli
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στις δραστηριότητες Ε&TA θα 
πρέπει να προαχθεί η συμμετοχή των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των 
ερευνητικών κέντρων και των 
πανεπιστημίων. Σύμφωνα με τους 
κανόνες συμμετοχής στο Έβδομο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο, το ανώτατο ύψος
δημόσιας χρηματοδότησης των 
επιλέξιμων δαπανών, θα πρέπει, στην 
περίπτωση των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων 
και των πανεπιστημίων, να είναι κατά 
πενήντα τοις εκατό μεγαλύτερη από ό,τι 
για άλλους φορείς. 

Or. en

Αιτιολόγηση
H χρηματοδότηση έργων πρέπει να ακολουθεί τις αρχές των κανόνων συμμετοχής στο Έβδομο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο, πράγμα που σημαίνει ότι όπου η κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά 
μπορεί να φτάσει ένα ανώτατο όριο 50% των επιλέξιμων δαπανών γενικώς, στη περίπτωση των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των ερευνητικών κέντρων, το ποσοστό αυτό μπορεί να 
φτάσει το 75%. Σε περίπτωση χαμηλότερου ποσοστού χρηματοδότησης θα πρέπει (για την 
τήρηση της αρχής της αντιστοιχίας στις συνεισφορές) να παραμείνει η ίδια αναλογία (για 
παράδειγμα, 40% σε "φυσιολογικές" περιπτώσεις. και 60% για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
και ερευνητικά κέντρα).
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Τροπολογία 37
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα ιδρυτικά μέλη της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ θα πρέπει να είναι η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ευρωπαϊκή 
Βιομηχανική Ένωση της Κοινής 
Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας για τις 
Κυψέλες Καυσίμου και το Υδρογόνο (στο 
εξής "Βιομηχανική Ένωση"), η οποία 
εκπροσωπεί τα συμφέροντα της 
βιομηχανίας και είναι ανοικτή σε ιδιωτικές 
εταιρείες. Μια Ερευνητική Ένωση μπορεί 
να γίνει μέλος της κοινής επιχείρησης 
ΚΚΥ.

(12) Τα ιδρυτικά μέλη της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ θα πρέπει να είναι η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ευρωπαϊκή 
Βιομηχανική Ένωση της Κοινής 
Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας για τις 
Κυψέλες Καυσίμου και το Υδρογόνο (στο 
εξής "Βιομηχανική Ένωση"), η οποία 
εκπροσωπεί τα συμφέροντα της 
βιομηχανίας και είναι ανοικτή σε ιδιωτικές 
εταιρείες και βιομηχανικές ενώσεις 
κυψελών καυσίμου και υδρογόνου. Μια 
Ερευνητική Ένωση μπορεί να γίνει μέλος 
της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ.

Or. en

Αιτιολόγηση
H αναγνώριση του ρόλου των ενώσεων τομεακών βιομηχανικών (όπως είναι η Fuel Cell 
Europe, η European Hydrogen Association και άλλες) είναι σημαντικός για την επιτυχία και τη 
συνέχεια της ΚΤΠ. Αυτές οι οργανώσεις αποτελούν βασικούς πυλώνες στη δόμηση του διαλόγου 
μεταξύ των φορέων άσκησης πολιτικής και του βιομηχανικού κλάδου, και επιτρέπουν τη 
μεγαλύτερη διάδοση πληροφοριών και τη διαβούλευση. Διευκολύνουν τη συμμετοχή των MMΕ 
εκείνων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και το ανθρώπινο δυναμικό για να 
συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία των Βρυξελλών.

Τροπολογία 38
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η μέγιστη χρηματοοικονομική 
συνεισφορά της Κοινότητας στις δαπάνες 
λειτουργίας και τις επιχειρησιακές δαπάνες 
της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ ανέρχεται σε 
470 εκατομμύρια ευρώ. Οι δαπάνες 
λειτουργίας αναμένεται να μην υπερβούν
τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Η συνεισφορά 

4. Η αρχική χρηματοοικονομική 
συνεισφορά της Κοινότητας στις δαπάνες 
λειτουργίας και τις επιχειρησιακές δαπάνες 
της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ ανέρχεται σε 
470 εκατομμύρια ευρώ. Η συνεισφορά θα 
καταβληθεί από κονδύλια του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
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της Κοινότητας προέρχεται από το ειδικό 
πρόγραμμα "Συνεργασία" για την 
εκτέλεση του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 
τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013), κατ' 
εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002. Οι 
λεπτομερείς όροι χρηματοοικονομικής 
συνεισφοράς της Κοινότητας 
καθορίζονται μέσω μιας γενικής 
συμφωνίας και ετήσιων 
χρηματοοικονομικών συμφωνιών, οι 
οποίες συνάπτονται μεταξύ της 
Επιτροπής, εξ ονόματος της Κοινότητας, 
και της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ.

Ένωσης τα οποία προορίζονται για τους 
θεματικούς τομείς "Ενέργεια", 
"Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά 
και νέες τεχνολογίες παραγωγής", 
"Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της 
αλλαγής του κλίματος)" και "Μεταφορές 
(συμπεριλαμβανομένης της 
αεροναυτικής)", του ειδικού 
προγράμματος για την εκτέλεση του 
έβδομου προγράμματος-πλαισίου της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις 
δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013), κατ' 
εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002. Η 
συνεισφορά αυτή ενδέχεται να 
αναθεωρηθεί στο πλαίσιο ενδιάμεσης 
επανεξέτασης λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημειωθείσα πρόοδο και τα επιτεύγματα 
και τον αντίκτυπο της κοινής επιχείρησης 
ΚΚΥ.

Or. en

Αιτιολόγηση
Τα ποσά τα οποία προβλέπει η τεχνολογική πλατφόρμα για το υδρογόνο και τις κυψέλες 
καυσίμου (7,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τα έτη από 2007 έως 2015, που θα χρηματοδοτηθούν 
από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια), και τα οποία είναι απαραίτητα για την επίτευξη των 
στόχων της KKΥ-KTΠ, δεν αντικατοπτρίζονται στη σημερινή πρόταση για τον δημόσιο 
προϋπολογισμό. Αυτό, όχι μόνο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη δημοσιευμένη διακήρυξη 
προθέσεων της βιομηχανίας να επενδύσει το μερίδιο των απαιτούμενων κονδυλίων που της 
αναλογεί, αλλά αυτή η μειωμένη επένδυση θέτει σαφώς σε κίνδυνο τις δυνατότητες επιτυχίας 
των στόχων.

Τροπολογία 39
Jo Leinen
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα - Άρθρο Ι.3 - παράγραφος 2 - 5η παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- είναι ανοικτή στην προσχώρηση 
οποιουδήποτε νομικού προσώπου 
ιδιωτικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων) που έχει 

- είναι ανοικτή στην προσχώρηση 
οποιουδήποτε νομικού προσώπου 
ιδιωτικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των 
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συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους 
μέλους της ΕΕ, συνδεδεμένης χώρας ή 
κράτους μέλους του ΕΟΧ και έχει την 
καταστατική της έδρα, την κεντρική της 
διοίκηση ή τον κύριο τόπο άσκησης των 
δραστηριοτήτων της σε ένα από τα κράτη 
αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι 
δραστηριοποιείται στο πεδίο των κυψελών 
καυσίμου και υδρογόνου στην Ευρώπη, 
και ότι δεσμεύεται να συνεισφέρει στην 
υλοποίηση των στόχων και στους πόρους 
της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ.

σχετικών βιομηχανικών ενώσεων 
κυψελών καυσίμου και υδρογόνου) που 
έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο 
κράτους μέλους της ΕΕ, συνδεδεμένης 
χώρας ή κράτους μέλους του ΕΟΧ και έχει 
την καταστατική της έδρα, την κεντρική 
της διοίκηση ή τον κύριο τόπο άσκησης 
των δραστηριοτήτων της σε ένα από τα 
κράτη αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι 
δραστηριοποιείται στο πεδίο των κυψελών 
καυσίμου και υδρογόνου στην Ευρώπη, 
και ότι δεσμεύεται να συνεισφέρει στην 
υλοποίηση των στόχων και στους πόρους 
της κοινής επιχείρησης ΚΚΥ.

Or. en

Αιτιολόγηση
H αναγνώριση του ρόλου των ενώσεων τομεακών βιομηχανικών (όπως είναι η Fuel Cell 
Europe, η European Hydrogen Association και άλλες) είναι σημαντικός για την επιτυχία και τη 
συνέχεια της ΚΤΠ. Αυτές οι οργανώσεις αποτελούν βασικούς πυλώνες στη δόμηση του διαλόγου 
μεταξύ των φορέων άσκησης πολιτικής και του βιομηχανικού κλάδου, και επιτρέπουν τη 
μεγαλύτερη διάδοση πληροφοριών και τη διαβούλευση. Διευκολύνουν τη συμμετοχή των MMΕ 
εκείνων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και το ανθρώπινο δυναμικό για να 
συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία των Βρυξελλών.

Τροπολογία 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα - Άρθρο Ι.5 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον συσταθεί η Ερευνητική Ένωση, 
η Επιτροπή παραχωρεί μία έδρα στον 
εκπρόσωπό της.

2. Εφόσον συσταθεί η Ερευνητική Ένωση, 
η Επιτροπή παραχωρεί τουλάχιστον δύο 
έδρες στους εκπροσώπους της.

Or. pl

Αιτιολόγηση
Mία έδρα σε δωδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο δεν επαρκεί για την εξασφάλιση ότι η 
επιστημονική έρευνα, από την οποία εξαρτάται η επιτυχία της ενέργειας υδρογόνου, θα τύχει της 
δέουσας προσοχής και επαρκούς χρηματοδότησης.
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Τροπολογία 41
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα - Άρθρο Ι.5 - παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, κατά 
περίπτωση, να προσκαλεί στις 
συνεδριάσεις του παρατηρητές, και ιδίως 
εκπροσώπους περιφερειών και 
κανονιστικών οργανισμών, οι οποίοι δεν 
διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

8. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, κατά 
περίπτωση, να προσκαλεί στις 
συνεδριάσεις του, χωρίς να τους 
παρέχεται δικαίωμα ψήφου, παρατηρητές, 
ιδίως δε εκπροσώπους περιφερειών και 
κανονιστικών οργανισμών, καθώς και 
εκπροσώπους των σχετικών 
βιομηχανικών ενώσεων κυψελών 
καυσίμου και υδρογόνου.

Or. en

Αιτιολόγηση
Πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν επίσης ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου και εκπρόσωποι των ενώσεων κυψελών καυσίμου και υδρογόνου.

Τροπολογία 42
Jo Leinen
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα - Άρθρο Ι.6 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ. Εκτελεί τα καθήκοντά 
του με ανεξαρτησία και λογοδοτεί στο 
διοικητικό συμβούλιο.

6. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της κοινής 
επιχείρησης ΚΚΥ. Εκτελεί τα καθήκοντά 
του με ανεξαρτησία, ιδίως στον βαθμό 
που αφορά την επιλογή προτάσεων έργων 
και τη διαχείριση έργων, και λογοδοτεί 
στο διοικητικό συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση
Ενώ ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο, κανένα από τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να έχει άμεση επιρροή στην επιλογή των έργων, 
ιδίως όταν τα αποτελέσματα κάποιων έργων ενδέχεται να ενδιαφέρουν άμεσα ή έμμεσα 
ορισμένα μέλη.
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Τροπολογία 43
Pia Elda Locatelli
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα - Άρθρο Ι.7 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιστημονική επιτροπή έχει τα εξής 
καθήκοντα:

Η επιστημονική επιτροπή έχει τα εξής 
καθήκοντα:

- γνωμοδοτεί ως προς την καταλληλότητα 
και την πρόοδο των ετήσιων 
δραστηριοτήτων ΕΤΑ&Ε και προτείνει 
ενδεχομένως τροποποιήσεις·

α) καθορίζει τις επιστημονικές 
προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τις 
προτάσεις για τα ετήσια και πολυετή 
σχέδια ερευνητικών δραστηριοτήτων·

- γνωμοδοτεί ως προς τις επιστημονικές
προτεραιότητες του πολυετούς σχεδίου 
δραστηριοτήτων ΕΤΑ&Ε·

β) γνωμοδοτεί ως προς τα
επιστημονικά επιτεύγματα που 
περιγράφονται στην ετήσια έκθεση 
δτραστηριοτήτων·

- συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο 
σχετικά με τα επιστημονικά επιτεύγματα 
που περιγράφονται στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων.

γ) προσφέρει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σχετικά με τη σύνθεση των 
επιτροπών αξιολόγησης από ομότιμους 
κριτές.

Or. en

Αιτιολόγηση
O ρόλος της επιστημονικής επιτροπής πρέπει να ενισχυθεί με τον καθορισμό των ερευνητικών 
προτεραιοτήτων ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο η όποια βραχυπρόθεσμη εμπορική 
σκοπιμότητα να μπορεί να επηρεάζει υπέρμετρα τις ερευνητικές προτεραιότητες, γεγονός που θα 
μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε μία κατάσταση στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται
"με τα χέρια δεμένα" μπροστά σε τεχνολογικές επιλογές λιγότερο βιώσιμες μακροπρόθεσμα.

Τροπολογία 44
Pia Elda Locatelli
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα - Άρθρο Ι.8 - παράγραφος 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Στην περίπτωση που το Kοινό Kέντρο 
Ερευνών της Επιτροπής συμμετάσχει στα 
σχέδια, η συνεισφορά του σε είδος δεν θα 
θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος της 
κοινοτικής συνεισφοράς.
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Αιτιολόγηση
Το Kοινό Kέντρο Ερευνών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της έρευνας στον 
τομέα των κυψελών καυσίμου και υδρογόνου. H συμμετοχή του Kοινού Kέντρου Ερευνών δεν 
θα πρέπει να μειώσει την προβλεπόμενη χρηματοδοτική συνεισφορά της Kοινότητας, αλλά ούτε 
και θα πρέπει να αυξήσει την αντίστοιχη συνεισφορά της βιομηχανίας σε είδος.

Τροπολογία 45
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα - Άρθρο Ι.9 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν σε έργο συγκροτούν 
κοινοπραξία και ορίζουν ένα από τα μέλη 
τους ως συντονιστή. Κατά κανόνα, ο 
συντονιστής είναι μέλος της 
Βιομηχανικής Ένωσης ή μέλος της 
Ερευνητικής Ένωσης, εφόσον συσταθεί 
Ερευνητική Ένωση. Για τον ορισμό 
άλλου συντονιστή, απαιτείται έγκριση του 
διοικητικού συμβουλίου.

3. Τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν σε έργο συγκροτούν 
κοινοπραξία και ορίζουν ένα από τα μέλη 
τους ως συντονιστή.

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην KTΠ δεν πρέπει να ευνοηθούν από αθέμιτα 
πλεονεκτήματα στον τομέα του ανταγωνισμού όσον αφορά την πρόσβασή τους σε δημόσια 
κονδύλια και την επιβολή τους στην ηγεσία για τη διαχείριση του έργου.
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