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Emenda 34
Pia Elda Locatelli

Proposta għal regolament
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) F’Marzu 2007, il-bord ta’ 
implimentazzjoni tal-Pjattaforma 
Teknoloġika Ewropea ta’ l-Idroġenu u ċ-
Ċelloli tal-Fjuwi adottat pjan ta’ 
implimentazzjoni fejn kien stmat li, sabiex 
jintlaħqu l-isfidi teknoloġiċi, ser ikun 
hemm bżonn baġit ta’ EUR 7.4 biljun fil-
perjodu 2007-2015, li terz minnhom 
għandhom jintefqu fuq ir-riċerka u l-
iżvilupp. Sabiex l-UE tkun tista’ tiżviluppa 
teknoloġiji li huma sostenibbli fuq tul ta’ 
żmien, parti sinifikanti minn dan il-baġit 
għar-riċerka u l-iżvilupp għandu jkun 
allokat għar-riċerka orjentata lejn l-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 35
Pia Elda Locatelli

Proposta għal regolament
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Huma meħtieġa innovazzjonijiet 
sinifikanti f’numru ta’ oqsma sabiex it-
teknoloġiji taċ-ċelloli tal-fjuwil u ta’ l-
idroġenu jkunu utilizzati b’mod effettiv.
Il-Kummissjoni għandha għalhekk 
ikollha rwol ewlieni li tassigura li 
tingħata l-enfasi xierqa fuq ir-riċerka fuq 
tul ta’ żmien u li jingħata l-appoġġ xieraq, 
filwaqt li jitqies il-parir mogħti mill-korpi 
konsultattivi ta' l-Impriża Konġunta taċ-
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Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu, jiġifieri l-
Kumitat Xjentifiku u l-Grupp ta’ Livell 
Għoli ta’ l-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka fuq tul ta’ żmien għandha jkollha rwol importanti fl-Inizjattivi Teknoloġiċi 
Konġunti (JTI).

Emenda 36
Pia Elda Locatelli

Proposta għal regolament
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Għandha tkun imħeġġa l-
parteċipazzjoni ta' l-SMEs, taċ-ċentri tar-
riċerka u ta' l-universitajiet fl-attivitajiet 
ta' Riċerka, Taħriġ u l-Iżvilupp. 
B’konformità mar-Regoli għall-
Parteċipazzjoni fis-Seba’ Programm ta’ 
Qafas, il-livell massimu ta’ finanzjament 
pubbliku ta’ spejjeż eliġibbli għandu, fil-
każ ta’ l-SMEs, taċ-ċentri tar-riċerka u ta’ 
l-universitajiet, ikun ħamsin fil-mija aktar 
għoli milli għal entitajiet oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament ta’ proġetti għandu jsegwi l-prinċipji tar-Regoli għall-Parteċipazzjoni tas-
Seba’ Programm ta’ Qafas, li jfisser li fejn il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità tista’ 
tilħaq massimu ta’ 50% ta’ l-ispejjeż totali eliġibbli b’mod ġenerali, għall-SMEs u għaċ-
ċentri tar-riċerka dan il-persentaġġ jista’ jkun ta’ 75%. Fil-każ ta’ rata ta’ finanzjament aktar 
baxxa (biex tikkonforma mal-prinċipju tat-tqabbil) il-proporzjon għandu jibqa’ l-istess 
(ngħidu aħna 40% f’każijiet “normali” u 60% għall-SMEs u għaċ-ċentri tar-riċerka).
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Emenda 37
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12) Il-Membri Fundaturi ta’ l-Impriża 
Konġunta FCH għandhom ikunu l-
Komunità Ewropea u l-Grupp Industrijali 
Ewropew ta’ l-Inizjattiva Teknoloġika 
Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu (minn issa ’l quddiem imsejjaħ 
“il-Grupp Industrijali”), li jirrappreżenta l-
interessi ta’ l-industrija u huwa miftuħ għal 
kumpaniji privati. Grupp tar-Riċerka jista’ 
jsir membru ta’ l-Impriża Konġunta FCH.

12) Il-Membri Fundaturi ta’ l-Impriża 
Konġunta FCH għandhom ikunu l-
Komunità Ewropea u l-Grupp Industrijali 
Ewropew ta’ l-Inizjattiva Teknoloġika 
Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu (minn issa ’l quddiem imsejjaħ 
“il-Grupp Industrijali”), li jirrappreżenta l-
interessi ta’ l-industrija u huwa miftuħ għal 
kumpaniji privati u għal assoċjazzjonijiet 
ta’ l-industrija taċ-ċelloli tal-fjuwil u ta’ l-
idroġenu. Grupp tar-Riċerka jista’ jsir 
membru ta’ l-Impriża Konġunta FCH.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent ta’ l-irwol ta’ l-assoċjazzjonijiet ta’ l-industrija settorjali (bħal ma huma 
Fuel Cell Europe, il-European Hydrogen Association u oħrajn) huwa essenzjali għas-suċċess 
u l-kontinwità tal-JTI. Dawn l-organizzazzjonijiet huma pilastri ewlenin fl-istrutturar tad-
djalogu bejn dawk li jagħmlu l-politika u l-industrija, u jiffaċilitaw aktar it-tixrid ta’ l-
informazzjoni u tal-konsultazzjoni. Jiffaċilitaw l-involviment ta’ SMEs li ma għandhomx ir-
riżorsi finanzjarji u umani biex jipparteċipaw fl-inizzjattiva ta’ Brussell.

Emenda 38
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontribuzzjoni massima tal-Komunità 
għall-ispejjeż ordinarji u l-ispejjeż 
operazzjonali ta’ l-Impriża Konġunta FCH 
għandha tkun ta’ 470 miljun EUR. L-
ispejjeż ordinarji huma stmati li ma 
jaqbżux l-20 miljun EUR. Il-

4. Il-kontribuzzjoni inizjali tal-Komunità 
għall-ispejjeż ordinarji u l-ispejjeż 
operazzjonali ta’ l-Impriża Konġunta FCH 
għandha tkun ta’ 470 miljun EUR. Il-
kontribuzzjoni għandha titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali ta’ l-
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kontribuzzjonijiet għandhom jiġu mill-
Programm Speċifiku ‘Kooperazzjoni’ li 
jimplimenta s-Seba’ Programm Kwadru
għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u d-
dimostrazzjoni (2007-2013) li jimplimenta 
l-baġit Komunitarju skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 54(2)(b) tar-
Regolament (KE, Euratom) Nru 
1605/2002. L-arranġamenti għall-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità 
għandhom jiġu stabbiliti permezz ta’ 
ftehim ġenerali u ftehim finanzjarju 
annwali ffirmat bejn il-Kummissjoni, 
f’isem il-Komunità, u l-Impriża Konġunta 
FCH.

Unjoni Ewropea allokati għall-
“Enerġija”, għan-“Nanoxjenzi, 
Nanoteknoloġiji, Materjali u Teknoloġiji 
ġodda ta’ Produzzjoni”, għall-“Ambjent 
(inkluż il-Bidla fil-Klima)” u għat-
“Trasport (inkluż l-Arjunawtika)”: temi 
tal-Programm Speċifiku li jimplimenta s-
Seba’ Programm ta’ Qafas għar-riċerka, l-
iżvilupp teknoloġiku u d-dimostrazzjoni 
(2007-2013) li jimplimenta l-baġit 
Komunitarju skond id-dispożizzjonijiet ta’ 
l-Artikolu 54(2)(b) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002. Din il-
kontribuzzjoni tista’ tiġi rriveduta waqt 
reviżjoni ta’ nofs it-terminu fid-dawl tal-
progress li jkun sar u tas-suċċessi u l-
impatt ta’ l-Impriża Konġunta FCH.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ammont previst mill-Pjattaforma Teknoloġika Ewropea ta’ l-Idroġenu u ċ-Ċelloli tal-Fjuwi 
(EUR 7.4 biljun bejn l-2007 u 2015 li għandhom jiġu ffinanzjati minn finanzjament pubbliku u 
privat), u meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet tal-FCH-JTI, m’humiex qed ikunu riflessi fil-
proposta baġitarja pubblika attwali. Mhux talli dan huwa f’kuntrast qawwi mad-
dikkjarazzjoni ta' intenzjoni ppubblikata min-naħa ta' l-industrija sabiex s-sehem tal-fondi 
miksuba tkun investita, iżda b'mod ċar dan l-investiment baxx wisq jipperikola li jintlaħqu 
dawn l-għanijiet.

Emenda 39
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Anness – Artikolu I.3 – paragrafu 2 – il-ħames inċiż

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- huwa miftuħ għas-sħubija minn kull 
entità ġuridika (inklużi l-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju), iffurmata f’konformità 
mal-liġi ta’ Stat Membru, Pajjiż Assoċjat 
jew Stat taż-ŻEE u li għandha l-uffiċċju 
reġistrat tagħha, l-amministrazzjoni 
ċentrali jew il-post prinċipali tan-negozji 

- huwa miftuħ għas-sħubija minn kull 
entità ġuridika (inklużi l-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju u għal assoċjazzjonijiet 
rilevanti ta’ l-industrija taċ-ċelloli tal-
fjuwil u ta’ l-idroġenu), iffurmata 
f’konformità mal-liġi ta’ Stat Membru, 
Pajjiż Assoċjat jew Stat taż-ŻEE u li 
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fiż-żona msemmija hawn fuq, sakemm hi 
tkun attiva fil-qasam taċ-ċelloli tal-fjuwil u 
l-idroġenu fl-Ewropa, u hija impenjata li 
tikkontribwixxi lejn l-għanijiet u r-riżorsi 
ta’ l-Impriża Konġunta FCH.

għandha l-uffiċċju reġistrat tagħha, l-
amministrazzjoni ċentrali jew il-post 
prinċipali tan-negozji fiż-żona msemmija 
hawn fuq, sakemm hi tkun attiva fil-qasam 
taċ-ċelloli tal-fjuwil u l-idroġenu fl-
Ewropa, u hija impenjata li tikkontribwixxi 
lejn l-għanijiet u r-riżorsi ta’ l-Impriża 
Konġunta FCH.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent ta’ l-irwol ta’ l-assoċċjazzjonijiet ta’ l-industrija settorjali (bħal ma huma 
Fuel Cell Europe, il-European Hydrogen Association u oħrajn) huwa essenzjali għas-suċċess 
u l-kontinwità tal-JTI. Dawn l-organizzazzjonijiet huma pilastri ewlenin fl-istrutturar tad-
djalogu bejn dawk li jagħmlu l-politika u l-industrija, u jiffaċilitaw aktar it-tixrid ta’ l-
informazzjoni u tal-konsultazzjoni. Jiffaċilitaw l-involviment ta’ SMEs li ma għandhomx ir-
riżorsi finanzjarji u umani biex jipparteċipaw fl-inizzjattiva ta’ Brussell.

Emenda 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta għal regolament
Anness – Artikolu I.5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni, fil-każ li jiġi mwaqqaf 
Grupp tar-Riċerka, għandha tittrasferixxi 
siġġu wieħed lir-rappreżentant tiegħu.

2. Il-Kummissjoni, fil-każ li jiġi mwaqqaf 
Grupp tar-Riċerka, għandha tittrasferixxi 
mill-inqas żewġ siġġijiet lir-rappreżentanti
tiegħu.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Siġġu wieħed fuq bord governattiv ta’ 12-il persuna ma jkunx biżżejjed biex jiggarantixxi li r-
riċerka xjentifika, li minnha jiddependi s-suċċess ta' l-enerġija ta' idroġenu, ikollha l-
attenzjoni u l-finanzjament xierqa. 
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Emenda 41
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Proposta għal regolament
Anness – Artikolu I.5 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Bord tat-Tmexxija jista’ jistieden 
osservaturi fuq konsiderazzjoni każ b’każ, 
mingħajr dritt tal-vot, biex jattendu l-
laqgħat tiegħu, b’mod partikolari 
rappreżentanti tar-reġjuni u tal-korpi 
regolatorji.

8. Il-Bord tat-Tmexxija jista’ jistieden 
osservaturi fuq konsiderazzjoni każ b’każ, 
mingħajr dritt tal-vot, biex jattendu l-
laqgħat tiegħu, b’mod partikolari 
rappreżentanti tar-reġjuni u tal-korpi 
regolatorji u għal assoċjazzjonijiet 
rilevanti ta’ l-industrija settorjali taċ-
ċelloli tal-fjuwil u ta’ l-idroġenu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-assoċjazzjonijiet taċ-ċelloli tal-fjuwil u ta’ l-idroġenu wkoll iridu jkunu jistgħu jattendu l-
laqgħat tal-Bord Governattiv bħala osservaturi.

Emenda 42
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Anness – Artikolu I.6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ir-
rappreżentant legali ta’ l-Impriża Konġunta 
FCH. Huwa/hija għandu jwettaq il-ħidmiet 
tiegħu/tagħha b’mod indipendenti, u 
għandu jwieġeb lill-Bord tat-Tmexxija.

6. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ir-
rappreżentant legali ta’ l-Impriża Konġunta 
FCH. Huwa/hija għandu jwettaq il-ħidmiet 
tiegħu/tagħha b’mod indipendenti, b’mod 
speċjali f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-
għażla tal-proposti tal-proġetti u mal-
ġestjoni tal-proġetti, u għandu jwieġeb lill-
Bord tat-Tmexxija.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li d-Direttur Eżekuttiv għandu jagħmel ir-rapporti direttament lill-Bord Governattiv, 
l-ebda mill-membri tal-Bord Governattiv ma għandu jkollu influwenza diretta fuq l-għażla 
tal-proġetti, b'mod speċjali meta r-riżultat ta' ċerti proġetti jista' jaffettwa membru b'mod 
dirett jew b'mod indirett.

Emenda 43
Pia Elda Locatelli

Proposta għal regolament
Anness – Artikolu I.7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kumitat Xjentifiku għandu jwettaq il-
ħidmiet li ġejjin:

– jagħti l-opinjoni tiegħu dwar ir-
relevanza u l-progress ta’ l-attivitajiet 
annwali ta’ l-RTD&D u jirrakkomanda 
emendi;
– jagħti l-opinjoni tiegħu dwar il-
prijoritajiet xjentifiċi għall-pjan multi-
annwali ta’ attivitajiet ta’ l-RTD&D;
– javża lill-Bord tat-Tmexxija dwar il-
kisbiet xjentifiċi deskritti fir-rapport ta’ l-
attività annwali.

Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkollu l-
ħidmiet li ġejjin:

a) jistabilixxi l-prijoritajiet xjentifiċi 
għall-proposti għall-pjanijiet annwali u 
pluriennali ta' l-attivitajiet tar-riċerka;
b)  jagħti l-opinjoni tiegħu dwar il-kisbiet 
xjentifiċi deskritti fir-rapport annwali ta’ 
l-attività.
c) jagħti parir dwar il-kompożizzjoni tal-
kumitati ta’ bejn il-pari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irwol tal-kumitat xjentifiku għandu jkun imsaħħaħ fl-istabbiliment tal-prijoritajiet tar-
riċerka, sabiex ma jitħalliex li l-kunsiderazzjoni kummerċjali fuq żmien qasir ikollhom rwol 
kbir wisq fil-prijoritajiet tar-riċerka, li fl-aħħar mill-aħħar ikunu jistgħu jwasslu għal 
sitwazzjoni fejn l-UE tkun "imsakkra" f'teknoloġiji li fuq tul ta' żmien huma inqas sostenibbli.
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Emenda 44
Pia Elda Locatelli

Proposta għal regolament
Anness – Artikolu I.8 – paragraph 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Fil-każ li ċ-Ċentru Konġunt tar-
Riċerka tal-Kummissjoni jipparteċipa fil-
proġetti, il-kontribuzzjoni in natura tiegħu 
ma tkunx meqjusa bħala parti mill-
kontribuzzjoni tal-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka jista’ jkollu rwol importanti fl-iżvilupp tar-riċerka ta’ l-
Idroġenu u taċ-Ċelloli tal-Fjuwil. Il-parteċipazzjoni taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka ma 
għandux inaqqas il-kontribuzzjoni ta’ finanzi prevista mill-Komunità, u lanqas ma għandha 
tnaqqas il-kontribuzzjoni in natura korrispondenti ta’ l-industrija.

Emenda 45
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Proposta għal regolament
Anness – Artikolu I.9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-entitajiet ġuridiċi li jixtiequ 
jipparteċipaw fi proġett għandhom 
jiffurmaw konsorzju u jaħtru wieħed mill-
membri tagħhom biex jagħmilha tal-
koordinatur tiegħu.  Normalment il-
koordinatur għandu jkun membru tal-
Grupp Industrijali, jew membru tal-Grupp 
tar-Riċerka, jekk ikun twaqqaf tali Grupp 
tar-Riċerka. Eċċezzjonijiet għandhom jiġi 
approvati mill-Bord tat-Tmexxija.

3. L-entitajiet ġuridiċi li jixtiequ 
jipparteċipaw fi proġett għandhom 
jiffurmaw konsorzju u jaħtru wieħed mill-
membri tagħhom biex jagħmilha tal-
koordinatur tiegħu. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kumpaniji attivi fil-JTI m’għandhomx jingħataw vantaġġ kompetittiv mhux ġust f’termini ta’ 
aċċess ta’ fondi pubbliċi u fl-impożizzjoni ta’ tmexxija ta’ proġett imposta.
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