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Muudatusettepanek 34
Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Euroopa vesiniku ja 
kütuseelementide tehnoloogiaplatvormi 
vaekoda võttis 2007. aasta märtsis vastu 
rakenduskava, milles hinnati 
ajavahemikus 2007–2015 
tehnoloogilistele väljakutsetele 
vastamiseks vajamineva eelarve suuruseks 
7,4 miljardit eurot, millest kolmandik 
tuleks kulutada uurimis- ja 
arendustegevuseks. Selleks, et EL 
suudaks välja arendada tehnoloogiaid, 
mis oleksid jätkusuutlikud ka pikas 
perspektiivis, tuleks oluline osa sellest 
uurimis- ja arendustegevuse eelarvest 
eraldada läbimurdelistele 
teadusuuringutele.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Kütuseelemendi- ja 
vesinikutehnoloogiate tõhusaks 
kasutuselevõtuks on vaja olulisi 
läbimurdeid mitmes valdkonnas. Seetõttu 
peaks komisjonil olema põhiline roll selle 
tagamisel, et pikaajalisele uurimistööle 
pandaks piisavalt rõhku ja et sellele 
osutataks asjakohast toetust, arvestades 
FCH ühisettevõtte nõuandeorganite, s.t 
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teaduskomitee ja kõrgetasemelise 
liikmesriikide töörühma nõuandeid.

Or. en

Selgitus

Pikaajalised uuringud peaksid ühises tehnoloogiaalgatuses etendama olulist rolli.

Muudatusettepanek 36
Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Tuleks edendada VKEde, 
uurimiskeskuste ja ülikoolide osalemist 
TTA-tegevuses. Vastavalt seitsmendas 
raamprogrammis osalemise eeskirjadele 
peaks abikõlbulike kulude avaliku sektori 
poolse rahastamise piirnorm VKEde, 
uurimiskeskuste ja ülikoolide puhul 
olema 50% suurem kui ülejäänud isikute 
või organisatsioonide puhul.

Or. en

Selgitus

Projektide rahastamine peaks järgima seitsmendas raamprogrammis osalemise eeskirju, mis 
tähendab, et kui ühenduse finantsosalus võib üldjuhul ulatuda maksimaalselt 50 %-ni 
abikõlbulikest kogukuludest, siis VKE-de ja uurimiskeskuste puhul on see protsent 75. 
Rahastamise madalama taseme puhul (et järgida võrdväärsuse põhimõtet) peaksid 
proportsioonid jääma samaks (nt 40% “tavajuhtudel” ja 60% VKE-de ja uurimiskeskuste 
puhul).
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Muudatusettepanek 37
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Ühisettevõtte asutajaliikmeteks 
peaksid olema Euroopa Ühendus ning 
Euroopa kütuseelementide ja vesiniku 
ühise tehnoloogiaalgatuse tööstusrühmitus 
(edaspidi „tööstusrühmitus”), mis esindab 
tööstuse huve ning on eraettevõtjatele 
avatud. Ühisettevõtte liikmeks võib saada 
ka teadusrühmitus.

(12) Ühisettevõtte asutajaliikmeteks 
peaksid olema Euroopa Ühendus ning 
Euroopa kütuseelementide ja vesiniku 
ühise tehnoloogiaalgatuse tööstusrühmitus 
(edaspidi „tööstusrühmitus”), mis esindab 
tööstuse huve ning on avatud
eraettevõtjatele ning kütuseelementide ja 
vesinikutööstuse ühendustele. 
Ühisettevõtte liikmeks võib saada ka 
teadusrühmitus.

Or. en

Selgitus

Valdkondlike tööstusühenduste (näiteks Fuel Cell Europe, Euroopa Vesinikuühendus jt) rolli 
tunnustamine on oluline ühise tehnoloogiaalgatuse edu ja järjepidevuse seiskohalt. Need 
organisatsioonid on põhisambad poliitika väljatöötajate ning tööstuse vahelise dialoogi 
korraldamisel ning võimaldavad paremat teabeedastust ning nõustamist. Need võimaldavad 
kaasata VKE-sid, kellel ei jätku finants- ja inimressursse, et osaleda Brüsseli algatuses.

Muudatusettepanek 38
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 5 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühenduse maksimaalne panus 
ühisettevõtte jooksvateks kuludeks ja 
tegevuskuludeks on 470 miljonit eurot. 
Jooksvate kulude suurus jääb prognoosi 
kohaselt alla 20 miljoni euro.
Rahastamine toimub teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) rakendamise 

4. Ühenduse esialgne panus ühisettevõtte 
jooksvateks kuludeks ja tegevuskuludeks 
on 470 miljonit eurot. Rahastamine toimub 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda 
raamprogrammi (2007–2013) rakendamise 
eriprogrammi teemadele „Energia”, 
„Nanoteadused, nanotehnoloogiad, 
materjalid ja uued tootmistehnoloogiad”, 
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eriprogrammist „Koostöö”, rakendades 
ühenduse eelarvet vastavalt määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikli 54 lõike 2 
punkti b sätetele. Ühenduse rahalise 
toetuse eraldamise kord kehtestatakse 
üldlepinguga ja iga-aastaste 
rahastamislepingutega, mille sõlmivad 
komisjon ühenduse nimel ja ühisettevõte.

„Keskkond (sealhulgas kliimamuutused)” 
ja „Transport (sealhulgas aeronautika)” 
eraldatud Euroopa Liidu üldeelarve 
assigneeringutest, rakendades ühenduse 
eelarvet vastavalt määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artikli 54 lõike 2 punkti b 
sätetele. Selle panuse suurust võidakse 
muuta vahehindamise käigus vastavalt 
ühisettevõtte saavutatud edusammudele, 
tulemustele ja mõjule.

Or. en

Selgitus

Euroopa vesiniku ja kütuseelementide tehnoloogiaplatvormi poolt ettenähtud summa (7,4 
miljardit eurot ajavahemikuks 2007–2015, mida rahastatakse avaliku ja erasektori 
investeeringutega), mis on vajalik vesiniku ja kütuseelementide tehnoloogiaalgatuse 
eesmärkide saavutamiseks, ei kajastu olemasolevas riigiabi eelarve ettepanekus. Selline 
alarahastamine pole mitte ainult täielikus vastuolus tööstusepoolse avalikustatud 
tahteavaldusega investeerida oma osa vajalikest vahendistest, vaid seab ka ohtu peamiste 
eesmärkide täitmise võimalikkuse.

Muudatusettepanek 39
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa artikli I.3 lõike 2 viies taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– on liikmesuseks avatud kõikidele 
eraõiguslikele juriidilistele isikutele 
(sealhulgas väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtted), mis on asutatud mõne 
liikmesriigi, assotsieerunud riigi või EMP 
riigi õiguse alusel ning mille registrijärgne 
asukoht, juhtorganite asukoht või peamine 
tegevuskoht on nimetatud piirkonnas, juhul 
kui isik tegutseb Euroopas 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonnas 
ning kohustub toetama ühisettevõtte 
eesmärke ja panustama vahendeid.

– on liikmesuseks avatud kõikidele 
eraõiguslikele juriidilistele isikutele 
(sealhulgas väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtted ning asjaomased 
kütuseelementide ja vesinikutööstuse 
ühendused), mis on asutatud mõne 
liikmesriigi, assotsieerunud riigi või EMP 
riigi õiguse alusel ning mille registrijärgne 
asukoht, juhtorganite asukoht või peamine 
tegevuskoht on nimetatud piirkonnas, juhul 
kui isik tegutseb Euroopas 
kütuseelementide ja vesiniku valdkonnas 
ning kohustub toetama ühisettevõtte 
eesmärke ja panustama vahendeid.
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Or. en

Selgitus

Valdkondlike tööstusühenduste (näiteks FuelCellEurope, Euroopa Vesinikuühendus jt) rolli 
tunnustamine on oluline ühise tehnoloogiaalgatuse edu ja järjepidevuse seiskohalt. Need 
organisatsioonid on põhisambad poliitika väljatöötajate ning tööstuse vahelise dialoogi 
korraldamisel ning võimaldavad paremat teabeedastust ning nõustamist. Need võimaldavad 
kaasata VKE-sid, kellel ei jätku finants- ja inimressursse, et osaleda Brüsseli algatuses.

Muudatusettepanek 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa artikli I.5 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhul kui luuakse teadusrühmitus, 
loovutab komisjon ühe koha selle 
esindajale.

2. Juhul kui luuakse teadusrühmitus, 
loovutab komisjon vähemalt kaks kohta
selle esindajatele.

Or. pl

Selgitus

Ühest kohast 12-liikmelises juhatuses ei piisa tagamaks, et teadusuuringud, millest sõltub 
vesinikuenergia edu, saaksid piisavat tähelepanu ja asjakohase rahastatuse. 

Muudatusettepanek 41
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa artikli I.5 lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Juhatus võib konkreetse vajaduse korral 
kutsuda koosolekutel osalema 
hääleõiguseta vaatlejaid, eelkõige 
piirkondade ja reguleerivate asutuste 

8. Juhatus võib konkreetse vajaduse korral 
kutsuda koosolekutel osalema 
hääleõiguseta vaatlejaid, eelkõige 
piirkondade ja reguleerivate asutuste ning 
asjaomaste kütuseelementide ja 
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esindajaid. vesinikutööstuse ühenduste esindajaid.

Or. en

Selgitus

Ka kütuselementide ja vesinikutööstuse ühendustel peab olema võimalik osaleda juhatuse 
koosolekutel vaatlejatena.

Muudatusettepanek 42
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa artikli I.6 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tegevdirektor on ühisettevõtte seaduslik 
esindaja. Ta täidab oma ülesandeid 
sõltumatult ja annab aru juhatusele.

6. Tegevdirektor on ühisettevõtte seaduslik 
esindaja. Ta täidab oma ülesandeid 
sõltumatult, eriti mis puutub 
projektiettepanekute valikusse ja 
projektide haldamisse, ja annab aru 
juhatusele.

Or. en

Selgitus

Kuigi tegevdirektor peab juhatusele aru andma, ei tohiks ühelgi juhatuse liikmel olla võimalik 
otseselt mõju avaldada projektide valikule, eriti kui teatavate projektide tulemus võib liiget 
otseselt või kaudselt mõjutada.

Muudatusettepanek 43
Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa artikli I.7 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teaduskomiteel on järgmised ülesanded:

– esitada arvamusi iga-aastaste 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 

Teaduskomiteel on järgmised ülesanded:

a) kehtestada teadusprioriteedid iga-
aastaste ja mitmeaastaste teadustegevuste 
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tutvustamistegevuse kohta ja vajadusel 
soovitada muudatusi;
– esitada oma arvamus mitmeaastase 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse kava 
teadusprioriteetide kohta;

– nõustada juhatust aasta 
tegevusaruandes kirjeldatud teaduslike 
saavutuste osas.

kavade ettepanekute osas;
b) esitada oma arvamus iga-aastases 
tegevusaruandes kirjeldatud 
teadussaavutuste kohta;

c) anda nõu eksperdihinnangu komiteede 
koosseisu osas.

Or. en

Selgitus

Teaduskomitee osa teadusprioriteetide kehtestamisel tuleks tugevdada, et vältida lühiajaliste 
ärikaalutluste liiga suurt mõju teadusprioriteetidele, mis võib kokkuvõttes viia olukorrani, kus 
EL osutuks seotuks tehnoloogiatega, mis ei ole pikas perspektiivis kuigi jätkusuutlikud.

Muudatusettepanek 44
Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa artikli I.8 lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Juhul, kui komisjoni 
Teadusuuringute Ühiskeskus osaleb 
projektides, ei käsitleta tema mitterahalist 
panust kui osa ühenduse panusest.

Or. en

Selgitus

Teadusuuringute Ühiskeskus võib etendada olulist rolli vesiniku ja kütuseelementide 
uuringute arendustöös. Teadusuuringute Ühiskeskuse osalus ei tohiks vähendada ühenduse 
ettenähtud rahalist panust, samuti ei peaks see suurendama tööstuse mitterahalist panust.
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Muudatusettepanek 45
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa artikli I.9 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Projektis osaleda soovivad juriidilised 
isikud moodustavad konsortsiumi ning 
määravad enda seast ühe liikme projekti 
koordinaatoriks. Üldjuhul on 
koordinaatoriks tööstusrühmituse liige või 
teadusrühmituse liige, juhul kui 
teadusrühmitus on loodud. Erandid peab 
heaks kiitma juhatus.

3. Projektis osaleda soovivad juriidilised 
isikud moodustavad konsortsiumi ning 
määravad enda seast ühe liikme projekti 
koordinaatoriks.

Or. en

Selgitus

Ühises tehnoloogiaalgatuses osalevad äriühingud ei tohiks saada põhjendamatuid 
konkurentsieeliseid riiklikele vahenditele juurdepääsu ja kohustusliku projektijuhtimise osas.
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