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Tarkistus 34
Pia Elda Locatelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Maaliskuussa 2007 eurooppalaisen 
vety- ja polttokennoteknologiayhteisön 
täytäntöönpanoa käsittelevä paneeli 
hyväksyi täytäntöönpanosuunnitelman, 
jossa arvioitiin, että teknologisiin 
haasteisiin vastaaminen kaudella 2007–
2015 edellyttää 7,4 miljardin euron 
talousarviota, josta kolmannes olisi 
käytettävä tutkimukseen ja kehitykseen. 
Jotta EU kykenisi kehittämään 
teknologioita, jotka ovat kestäviä pitkällä 
aikavälillä, huomattava osa tästä 
tutkimukseen ja kehitykseen osoitettavasta 
talousarviosta olisi kohdennettava 
läpimurtoihin pyrkivään tutkimukseen.

Or. en

Tarkistus 35
Pia Elda Locatelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tarvitaan merkittäviä läpimurtoja 
lukuisilla aloilla, jotta polttokenno- ja 
vetyteknologioita voitaisiin hyödyntää
tehokkaasti. Komission olisi näin ollen 
oltava ratkaisevassa roolissa 
varmistamassa, että pitkän aikavälin 
tutkimukselle annetaan asianmukainen 
asema ja että sille annetaan riittävästi 
tukea ottaen huomioon polttokenno- ja 
vetyteknologiayhteisyrityksen neuvoa-
antavien elinten eli tiedekomitean ja 
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jäsenvaltioiden korkean tason ryhmän 
suositukset.

Or. en

Perustelu

Pitkän aikavälin tutkimuksella olisi oltava tärkeä asema yhteisissä teknologia-aloitteissa.

Tarkistus 36
Pia Elda Locatelli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Pk-yritysten, tutkimuskeskusten ja 
yliopistojen osallistumista TTK-
toimintaan olisi edistettävä. 
Seitsemänteen puiteohjelmaan 
osallistumista koskevien sääntöjen 
mukaisesti julkisen rahoituksen osuuden 
tukikelpoisista kustannuksista olisi pk-
yritysten, tutkimuskeskusten ja 
yliopistojen tapauksessa oltava 50 
prosenttia korkeampi kuin muiden 
laitosten tapauksessa. 

Or. en

Perustelu

Hankkeiden rahoituksessa olisi noudatettava seitsemänteen puiteohjelmaan osallistumista 
koskevia sääntöjä, joiden mukaan yhteisön rahoitustuki voi olla enintään 50 prosenttia 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista ja pk-yritysten ja tutkimuskeskusten tapauksissa tämä 
osuus voi olla 75 prosenttia. Alhaisemman rahoitusosuuden tapauksessa (vastaavan 
periaatteen mukaisesti) suhteen olisi säilyttävä samana (esim. 40 prosenttia "normaaleissa" 
tapauksissa ja 60 prosenttia pk-yritysten ja tutkimuskeskusten tapauksissa.
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Tarkistus 37
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
perustajina olisi oltava Euroopan yhteisö ja 
eurooppalaisen polttokenno- ja 
vetyteknologian alan yhteisen teknologia-
aloitteen teollisuusryhmittymä, jäljempänä 
’teollisuusryhmittymä’, joka edustaa 
teollisuuden etuja ja johon voi kuulua 
yksityisiä yrityksiä. Polttokenno- ja vety-
yhteisyritykseen voi liittyä myös 
tutkimusryhmittymä.

(12) Polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
perustajina olisi oltava Euroopan yhteisö ja 
eurooppalaisen polttokenno- ja 
vetyteknologian alan yhteisen teknologia-
aloitteen teollisuusryhmittymä, jäljempänä 
’teollisuusryhmittymä’, joka edustaa 
teollisuuden etuja ja johon voi kuulua 
yksityisiä yrityksiä ja polttokenno- ja 
vetyteknologian alan teollisuutta 
edustavia yhdistyksiä.. Polttokenno- ja 
vety-yhteisyritykseen voi liittyä myös 
tutkimusryhmittymä.

Or. en

Perustelu

Sektoraalisten teollisuusyhdistysten (kuten Fuel Cell Europe, the European Hydrogen 
Association jne.) tunnustaminen on keskeisen tärkeää yhteisen teknologia-aloitteen 
menestyksen ja jatkuvuuden kannalta.  Nämä organisaatiot ovat keskeisiä pilareita 
järjestettäessä päätöksentekijöiden ja teollisuuden välistä vuoropuhelua ja ne mahdollistavat 
laajan tiedonvälityksen ja kuulemisen. Ne helpottavat pk-yritysten osallistumista, sillä pk-
yrityksillä ei itsellään ole tähän Brysselistä peräisin olevaan aloitteeseen osallistumisen 
edellyttäviä taloudellisia ja inhimillisiä resursseja.

Tarkistus 38
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yhteisö osallistuu polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen juokseviin menoihin ja 
toimintamenoihin enintään
470 miljoonalla eurolla. Juoksevien 
kustannusten ei arvioida ylittävän 

4. Yhteisö osallistuu polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen juokseviin menoihin ja 
toimintamenoihin aluksi 470 miljoonalla 
eurolla. Rahoitusosuus suoritetaan
seitsemännen tutkimuksen, teknologian 
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20 miljoonaa euroa. Rahoitusosuus tulee
seitsemännen tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön 
panemiseksi toteutettavasta ”Yhteistyö”-
erityisohjelmasta, ja yhteisön budjettia 
toteutetaan asetuksen N:o 1605/2002 (EY, 
Euratom) 54 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti. Yhteisön rahoitusosuuteen 
liittyvistä järjestelyistä tehdään 
yleissopimus ja vuotuiset 
rahoitussopimukset yhteisön puolesta 
toimivan komission ja polttokenno- ja 
vety-yhteisyrityksen välillä.

kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön 
panemiseksi toteutettavaan 
erityisohjelmaan kuuluviin aihealueisiin 
"Energia", "Nanotieteet, nanoteknologia, 
materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat", 
"Ympäristö" (ilmastonmuutos mukaan 
luettuna) ja "Liikenne" (ilmailu mukaan 
luettuna) osoitetusta Euroopan unionin 
yleisen talousarvion määrärahasta 
toteuttaen yhteisön talousarviota
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 
54 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.  Rahoitusosuutta voidaan 
tarkistaa puolivälin arvioinnin yhteydessä 
ottaen huomioon aikaansaadun 
edistyksen ja saavutukset sekä 
polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen 
vaikutuksen.

Or. en

Perustelu

Käsiteltävänä oleva julkista talousarviota koskeva ehdotus ei heijasta eurooppalaisen vety- ja 
polttokennoteknologiayhteisön arvioimaa määrää (julkisella ja yksityisellä rahoituksella 
katettava 7,4 miljardia euroa kaudella 2007–2015), joka tarvitaan polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä on jyrkässä ristiriidassa teollisuuden 
julkaiseman aiejulistuksen kanssa, jonka mukaan teollisuus investoi osuutensa tarvittavista 
rahoista. Lisäksi tällainen ali-investointi vaarantaa selvästi tavoitteiden saavutettavuuden.

Tarkistus 39
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
Liite – I.3 artikla – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– voi ottaa jäseneksi minkä tahansa 
jäsenvaltion, assosioituneen maan tai ETA-
maan lakien mukaisesti muodostetun 
yksityisen oikeussubjektin (pk-yritykset 
mukaan luettuina), jonka rekisteröity 
pääkonttori, keskushallintoelin tai 

– svoi ottaa jäseneksi minkä tahansa 
jäsenvaltion, assosioituneen maan tai ETA-
maan lakien mukaisesti muodostetun 
yksityisen oikeussubjektin (pk-yritykset ja 
asiaankuuluvat polttokenno- ja 
vetyteknologian alan teollisuutta 
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pääasiallinen liiketoimintapaikka sijaitsee 
edellä mainitulla alueella, mikäli se toimii 
aktiivisesti polttokenno- ja vetyteknologian 
alalla Euroopassa ja on sitoutunut 
myötävaikuttamaan polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen tavoitteiden toteuttamiseen 
ja varojen antamiseen.

edustavat yhdistykset mukaan luettuina), 
jonka rekisteröity pääkonttori, 
keskushallintoelin tai pääasiallinen 
liiketoimintapaikka sijaitsee edellä 
mainitulla alueella, mikäli se toimii 
aktiivisesti polttokenno- ja vetyteknologian 
alalla Euroopassa ja on sitoutunut 
myötävaikuttamaan polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen tavoitteiden toteuttamiseen 
ja varojen antamiseen.

Or. en

Perustelu

Sektoraalisten teollisuusyhdistysten (kuten Fuel Cell Europe, the European Hydrogen 
Association jne.) tunnustaminen on keskeisen tärkeää yhteisen teknologia-aloitteen 
menestyksen ja jatkuvuuden kannalta.  Nämä organisaatiot ovat keskeisiä pilareita 
järjestettäessä päätöksentekijöiden ja teollisuuden välistä vuoropuhelua ja ne mahdollistavat 
laajan tiedonvälityksen ja kuulemisen. Ne helpottavat pk-yritysten osallistumista, sillä pk-
yrityksillä ei itsellään ole tähän Brysselistä peräisin olevaan aloitteeseen osallistumisen 
edellyttäviä taloudellisia ja inhimillisiä resursseja.

Tarkistus 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ehdotus asetukseksi
Liite – I.5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos perustetaan tutkimusryhmittymä, 
komissio antaa sille yhden paikan.

2. Jos perustetaan tutkimusryhmittymä, 
komissio antaa sen edustajille vähintään 
kaksi paikkaa.

Or. pl

Perustelu

Yksi paikka 12-henkisessä hallintoneuvostossa ei ole riittävä takaamaan, että tieteellinen 
tutkimus, josta vetyenergian menestys on riippuvainen, saa asiamukaista huomiota ja 
riittävän rahoituksen.  
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Tarkistus 41
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
Liite – I.5 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Hallintoneuvosto voi kutsua 
tapauskohtaisesti kokouksiinsa ilman 
äänioikeuksia olevia tarkkailijoita, 
erityisesti alueiden ja sääntelyvirastojen 
edustajia.

8. Hallintoneuvosto voi kutsua 
tapauskohtaisesti kokouksiinsa ilman 
äänioikeuksia olevia tarkkailijoita, 
erityisesti alueiden ja sääntelyvirastojen 
edustajia sekä asiaankuuluvia 
polttokenno- ja vetyteknologian alan 
teollisuutta edustavia yhdistyksiä.

Or. en

Perustelu

Myös polttokenno- ja vetyteknologian alan teollisuutta edustavien yhdistysten on voitava 
osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijoina. 

Tarkistus 42
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
Liite – I.6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Pääjohtaja on polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen laillinen edustaja. Hän 
suorittaa tehtävänsä riippumattomasti ja on 
vastuuvelvollinen hallintoneuvostolle.

6. Pääjohtaja on polttokenno- ja vety-
yhteisyrityksen laillinen edustaja. Hän 
suorittaa tehtävänsä riippumattomasti, 
erityisesti mitä tulee hanke-ehdotusten 
valintaan ja hankkeiden hallinnointiin, ja 
on vastuuvelvollinen hallintoneuvostolle

Or. en

Perustelu

Vaikka pääjohtaja raportoi hallintoneuvostolle, yksittäisillä hallintoneuvoston jäsenillä ei 
tulisi olla suoraa vaikutusta hankkeiden valintaan, etenkin kun tiettyjen hankkeiden tulokset 
saattavat vaikuttaa jäseniin suoranaisesti tai epäsuorasti.
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Tarkistus 43
Pia Elda Locatelli

Ehdotus asetukseksi
Liite – I.7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tiedekomitean tehtävänä on 4. Tiedekomitean tehtävänä on

– antaa lausuntoja vuosittaisten TTK&D-
toimien merkityksestä ja edistyksestä ja 
mahdollisesti suositella muutoksia;

a) laatia tutkimustoimien vuotuisia ja 
monivuotisia suunnitelmia koskevien 
ehdotusten tieteelliset painotukset;

– antaa lausuntoja monivuotisen TTK&D-
tutkimussuunnitelman tieteellisistä 
painopisteistä;

b) antaa lausuntoja vuotuisessa 
toimintakertomuksessa kuvatuista 
tieteellisistä saavutuksista;

– antaa hallintoneuvostolle neuvoja 
vuotuisessa toimintakertomuksessa 
kuvatuista tieteellisistä saavutuksista.

c) antaa neuvoja 
vertaisarviointikomiteoiden 
kokoonpanosta.

Or. en

Perustelu

Tiedekomitean roolia tutkimusta koskevien tieteellisten painotusten laatimisessa olisi 
vahvistettava, jotta vältytään tilanteelta, jossa lyhyen aikavälin kaupalliset näkökohdat 
saisivat liian suuren painoarvon tutkimusta koskevissa painotuksissa, mikä saattaisi johtaa 
siihen, että EU juuttuisi teknologioihin, jotka eivät ole kestäviä pitkällä aikavälillä.

Tarkistus 44
Pia Elda Locatelli

Ehdotus asetukseksi
Liite – I.8 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Mikäli komission yhteinen 
tutkimuskeskus osallistuu hankkeisiin, 
sen luontaissuorituksia ei katsota osaksi 
yhteisön rahoitusosuutta.

Or. en
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Perustelu

Yhteisellä tutkimuskeskuksella voi olla tärkeä osuus vety- ja polttokennotutkimuksen 
kehittämisessä. Yhteisen tutkimuskeskuksen osallistumisen ei tule vähentää yhteisön 
käteisrahoitusosuutta eikä vastaavia teollisuuden luontaissuorituksia.

Tarkistus 45
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
Liite – I.9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeeseen osallistuvat oikeussubjektit 
muodostavat konsortion ja nimeävät yhden 
jäsenistään koordinaattorikseen.
Koordinaattorin on yleensä oltava 
teollisuusryhmittymän tai 
tutkimusryhmittymän (jos sellainen on 
perustettu) jäsen. Poikkeukset hyväksyy 
hallintoneuvosto.

3. Hankkeeseen osallistuvat oikeussubjektit 
muodostavat konsortion ja nimeävät yhden 
jäsenistään koordinaattorikseen.

Or. en

Perustelu

Yhteisen tutkimusaloitteeseen osallistuville yrityksille ei tule antaa epäreilua kilpailuetua 
julkisen rahoituksen saamisessa ja hankkeiden johtamisessa.
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