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Pakeitimas 34
Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl reglamento
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) 2007 m. kovo mėn. Europos 
vandenilio ir kuro elementų technologijų 
platformos įgyvendinimo grupė priėmė 
įgyvendinimo planą, kuriame buvo 
apskaičiuota, kad norint išspręsti 
technologinius uždavinius 2007–2015 m. 
laikotarpiui reikėtų 7,4 milijardo eurų 
biudžeto, kurio trečdalis turėtų būti 
skirtas moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai. Tam, kad ES galėtų 
sukurti ilgalaikes tvarias technologijas, 
didelė šio moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai finansuoti skirto 
biudžeto dalis turėtų būti skirta į 
įsitvirtinimą rinkoje orientuotiems 
moksliniams tyrimams.

Or. en

Pakeitimas 35
Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl reglamento
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Siekiant, kad kuro elementų ir 
vandenilio technologijos būtų veiksmingai 
taikomos, daugelyje sričių reikia esminių 
atradimų. Taigi Komisija turėtų vaidinti 
pagrindinį vaidmenį siekiant užtikrinti, 
kad ilgalaikiams moksliniams tyrimams 
bus skirta tinkamo dėmesio ir kad jie, 
atsižvelgiant į KEV bendrosios įmonės 
patariamųjų organų, t. y. Mokslinio 
komiteto ir valstybių narių aukšto lygio 
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grupės rekomendacijas, bus atitinkamai 
remiami.

Or. en

Pagrindimas

Ilgalaikiai moksliniai tyrimai turėtų vaidinti svarbų vaidmenį BTI.

Pakeitimas 36
Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl reglamento
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Turėtų būti skatinamas MVĮ, 
mokslinių tyrimų centrų ir universitetų 
dalyvavimas MTTP veikloje. 
Vadovaujantis dalyvavimo Septintojoje 
bendrojoje programoje taisyklėmis, 
didžiausias reikalavimus atitinkančių 
išlaidų viešojo finansavimo lygis MVĮ, 
mokslinių tyrimų centrų ir universitetų 
atveju turėtų būti penkiasdešimt procentų 
didesnis, nei kitų subjektų.

Or. en

Pagrindimas

Projektų finansavimas turėtų atitikti dalyvavimo Septintojoje bendrojoje programoje taisyklių 
principus, o tai reiškia, kad jei iš esmės Bendrijos finansinis įnašas gali daugiausiai siekti 
50 proc. visų reikalavimus atitinkančių išlaidų, MVĮ ir mokslinių tyrimų centrų jis gali būti 
75 proc. Jei finansavimo lygis yra žemesnis (siekiant laikytis atitikimo principo), proporcija 
turėtų būti tokia pati (pavyzdžiui, 40 proc. įprastais atvejais ir 60 proc. MVĮ ir mokslinių 
tyrimų centrams).
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Pakeitimas 37
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) KEV bendrosios įmonės narėmis 
steigėjomis turėtų būti Europos bendrija ir 
Europos kuro elementų ir vandenilio 
bendros technologijų iniciatyvos pramonės 
grupė (toliau – pramonės grupė), kuri 
atstovauja pramonės interesams ir kurioje 
gali dalyvauti privačios bendrovės. KEV 
bendrosios įmonės nare gali tapti įsteigta 
mokslinių tyrimų grupė.

(12) KEV bendrosios įmonės narėmis 
steigėjomis turėtų būti Europos bendrija ir 
Europos kuro elementų ir vandenilio 
bendros technologijų iniciatyvos pramonės 
grupė (toliau – pramonės grupė), kuri 
atstovauja pramonės interesams ir kurioje 
gali dalyvauti privačios bendrovės bei kuro 
elementų ir vandenilio pramonės 
asociacijos. KEV bendrosios įmonės nare 
gali tapti įsteigta mokslinių tyrimų grupė.

Or. en

Pagrindimas

Šio sektoriaus pramonės asociacijų (pvz., Europos kuro elementai, Europos vandenilio 
asociacija ir kitos) vaidmens pripažinimas yra svarbus siekiant BTI sėkmės ir tęstinumo. Šios 
organizacijos yra pagrindiniai ramsčiai nustatant politiką formuojančių asmenų ir pramonės 
dialogą bei padeda geriau skleisti informaciją ir teikti konsultacijas. Jos palengvina 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių neturinčių MVĮ dalyvavimą Briuselio iniciatyvose.

Pakeitimas 38
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Didžiausias Bendrijos įnašas į KEV 
bendrosios įmonės einamąsias ir veiklos 
išlaidas yra 470 mln. EUR. Remiantis 
vertinimais, einamosios išlaidos neturėtų 
viršyti 20 mln. EUR. Įnašai teikiami pagal 
specialiąją programą 
„Bendradarbiavimas“, kuria 
įgyvendinama Mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir demonstracinės 

4. Pradinis Bendrijos įnašas į KEV 
bendrosios įmonės einamąsias ir veiklos 
išlaidas yra 470 mln. EUR. Įnašas 
mokamas iš Europos Sąjungos bendrojo 
biužeto asignavimų, skirtų temoms 
„Energija“, „Nanomokslai, 
nanotechnologijos, medžiagų ir naujos 
gamybos technologijos“, „Aplinka 
(įskaitant klimato kaitą)“ ir „Transportas 
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veiklos septintoji bendroji programa 
(2007–2013 m.)vykdant Bendrijos biudžetą 
pagal Reglamento (EB, Euratomas) 54 
straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas 
(1605/2002). Bendrijos finansinio įnašo 
teikimo tvarka nustatoma Komisijos 
(Bendrijos vardu) ir KEV bendrosios 
įmonės pasirašomu bendruoju susitarimu 
ir metiniais finansiniais susitarimais.

(įskaitant aeronautiką)“ pagal specialiąją 
programą, kuria įgyvendinama Mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintoji bendroji 
programa (2007–2013 m.) vykdant 
Bendrijos biudžetą pagal Reglamento 
(EB, Euratomas) 54 straipsnio 2 dalies b 
punkto nuostatas (1605/2002). 
Atsižvelgiant į KEV bendrosios įmonės 
pažangą ir į pasiekimus bei poveikį, šis 
įnašas gali būti peržiūrėtas atliekant 
tarpinį persvarstymą.

Or. en

Pagrindimas

Vandenilio ir kuro elementų technologijų platformos numatyta suma (7,4 milijardai eurų 
2007–2015 m. laikotarpiui finansuojant viešosiomis ir privačiomis lėšomis), kurios reikia 
norint pasiekti KEV bendrosios įmonės tikslų, neatsispindi dabartiniame paskelbtame 
biudžeto pasiūlyme. Tai ne tik labai prieštarauja pramonės paskelbtam ketinimų pareiškimui 
investuoti savo reikiamų lėšų dalį, bet ir dėl šių nepakankamų investicijų aiškiai kyla pavojus, 
jog tikslų nebus pasiekta.

Pakeitimas 39
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I.3 straipsnio 2 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priima savo nariu bet kokį privatų 
juridinį asmenį (įskaitant mažąsias ir 
vidutines įmones), įsisteigusį pagal 
valstybės narės, asocijuotos valstybės ar 
EEE valstybės teisę, kurio registruota 
būstinė, centrinė administracija ar 
pagrindinė verslo vieta yra minėtos 
valstybės teritorijoje, jeigu jis Europoje 
užsiima kuro elementų bei vandenilio 
srities veikla ir įsipareigoja prisidėti prie 
KEV bendrosios įmonės tikslų bei išteklių.

– priima savo nariu bet kokį privatų 
juridinį asmenį (įskaitant mažąsias ir 
vidutines įmones bei atitinkamas kuro 
elementų ir vandenilio pramonės 
asociacijas), įsisteigusį pagal valstybės 
narės, asocijuotos valstybės ar EEE 
valstybės teisę, kurio registruota būstinė, 
centrinė administracija ar pagrindinė verslo 
vieta yra minėtos valstybės teritorijoje, 
jeigu jis Europoje užsiima kuro elementų 
bei vandenilio srities veikla ir įsipareigoja 
prisidėti prie KEV bendrosios įmonės 
tikslų bei išteklių.
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Or. en

Pagrindimas

Šio sektoriaus pramonės asociacijų (pvz., Europos kuro elementai, Europos vandenilio 
asociacija ir kitos) vaidmens pripažinimas yra svarbus siekiant BTI sėkmės ir tęstinumo. Šios 
organizacijos yra pagrindiniai ramsčiai nustatant politiką formuojančių asmenų ir pramonės 
dialogą bei padeda geriau skleisti informaciją ir teikti konsultacijas. Jos palengvina 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių neturinčių MVĮ dalyvavimą Briuselio iniciatyvose.

Pakeitimas 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I.5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu įsteigiama mokslinių tyrimų grupė, 
Komisija perleidžia vieną nario mandatą
jos atstovui.

2. Jeigu įsteigiama mokslinių tyrimų grupė, 
Komisija perleidžia bent du nario 
mandatus jos atstovams.

Or. pl

Pagrindimas

Vieno nario mandato 12 narių turinčioje valdyboje nepakaks siekiant užtikrinti, kad 
moksliniams tyrimams, nuo kurių priklauso vandenilio energijos sėkmė, būtų skiriamas 
atitinkamas dėmesys ir finansavimas.  

Pakeitimas 41
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I.5 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Konkrečiais atvejais valdyba gali kviesti 
posėdžiuose dalyvauti stebėtojus, 
neturinčius balsavimo teisės, visų pirma 

8. Konkrečiais atvejais valdyba gali kviesti 
posėdžiuose dalyvauti stebėtojus, 
neturinčius balsavimo teisės, visų pirma 
regionų ir reguliavimo institucijų atstovus 
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regionų ir reguliavimo institucijų atstovus. ir atitinkamas kuro elementų ir vandenilio 
pramonės asociacijas.

Or. en

Pagrindimas

Kuro elementų ir vandenilio asociacijos taip pat turi turėti teisę stebėtojo teisėmis dalyvauti 
valdybos posėdžiuose.

Pakeitimas 42
Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I.6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Vykdomasis direktorius yra KEV 
bendrosios įmonės teisinis atstovas. Jis 
vykdo savo pareigas savarankiškai ir yra 
atskaitingas valdybai.

6. Vykdomasis direktorius yra KEV 
bendrosios įmonės teisinis atstovas. Jis 
vykdo savo pareigas savarankiškai, ypač 
kai tai susiję su projektų paraiškų atranka 
ir projektų valdymu, ir yra atskaitingas 
valdybai.

Or. en

Pagrindimas

Nors vykdomasis direktorius turėtų atsiskaityti valdybai, nė vienas valdybos narys neturėtų 
turėti tiesioginės įtakos projektų atrankai, ypač jei tam tikrų projektų rezultatai nariui gali 
turėti tiesioginį ar netiesioginį poveikį.

Pakeitimas 43
Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I.7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinis komitetas atlieka šias užduotis:

– pateikia savo nuomonę dėl metinės 

Mokslinio komiteto užduotys yra šios:

a) nustato pasiūlymų dėl metinių ir 
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MTTP+D veiklos aktualumo bei pažangos 
ir rekomenduoja bet kokius pakeitimus;

– pateikia savo nuomonę dėl daugiamečio 
MTTP+D veiklos plano mokslinių 
prioritetų;
– konsultuoja valdybą dėl metinėje veiklos 
ataskaitoje aprašytų mokslo laimėjimų.

daugiamečių mokslinių tyrimų veiklos 
planų mokslinius prioritetus;

b) pateikia savo nuomonę metinėje veiklos 
ataskaitoje aprašytų mokslo laimėjimų 
klausimais;
c) konsultuoja kolegialaus vertinimo 
komitetų sudėties klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Mokslinio komiteto vaidmuo turėtų būti sustiprintas nustatant mokslinių tyrimų prioritetus, 
kad trumpalaikiai komerciniai sumetimai nedarytų per didelio poveikio mokslinių tyrimų 
prioritetams, nes tai galiausiai galėtų lemti tokią padėtį, kai ES bus susieta su 
technologijomis, kurios ilgainiui yra mažiau tvarios.

Pakeitimas 44
Pia Elda Locatelli

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I.8 straipsnio 7a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Jei Komisijos jungtinis tyrimų centras 
dalyvauja projektuose, jo natūrinis įnašas 
nelaikomas Bendrijos įnašo dalimi. 

Or. en

Pagrindimas

JTC galėtų vaidinti svarbų vaidmenį vykdant vandenilio ir kuro elementų mokslinių tyrimų 
plėtrą. Dėl JTC dalyvavimo neturėtų sumažėti numatyta Bendrijos piniginė įmoka ir padidėti 
pramonės natūrinio įnašo dalis.
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Pakeitimas 45
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I.9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Projekte norintys dalyvauti juridiniai 
asmenys sudaro konsorciumą, kurio 
koordinatoriumi paskiria vieną iš savo 
narių. Paprastai koordinatoriumi 
skiriamas pramonės grupės arba 
mokslinių tyrimų grupės (jei tokia grupė 
yra įsteigta) narys. Išimtis turi patvirtinti 
valdyba.

3. Projekte norintys dalyvauti juridiniai 
asmenys sudaro konsorciumą, kurio 
koordinatoriumi paskiria vieną iš savo 
narių.

Or. en

Pagrindimas

BTI veikloje dalyvaujančioms bendrovėms neturėtų būti suteiktas nesąžiningas konkurencinis 
pranašumas prieiti prie viešųjų lėšų ir sudarytos sąlygos būti projektų lyderėms. 
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