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Amendement 34
Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) In maart 2007 hechtte het 
uitvoeringspanel van het Europees 
Technologieplatform voor Waterstof en 
Brandstofcellen zijn goedkeuring aan een 
uitvoeringsplan waarin werd geraamd dat 
een begroting van 7,4 miljard euro nodig 
zou zijn voor de periode 2007-2015 om de 
technologische uitdagingen te kunnen 
aangaan, en dat een derde hiervan 
besteed zou moeten worden aan 
onderzoek en ontwikkeling. Om de EU in 
staat te stellen technologieën te 
ontwikkelen die langdurig ingezet kunnen 
worden moet een aanzienlijk deel van 
deze begroting voor onderzoek en 
ontwikkeling worden toegewezen aan 
onderzoek dat op doorbraken is gericht.

Or. en

Amendement 35
Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Op een aantal gebieden zijn 
belangrijke doorbraken nodig om een 
doeltreffende inzet van technologie op het 
gebied van brandstofcellen en waterstof 
mogelijk te maken. De Commissie moet 
daarom een sleutelrol spelen door te 
waarborgen dat passende nadruk wordt 
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gelegd op langetermijnonderzoek en dat 
hiervoor voldoende middelen beschikbaar 
worden gesteld, rekening houdend met het 
advies van de adviesorganen van de 
gemeenschappelijke onderneming, te 
weten het Wetenschappelijk Comité en de 
Groep van lidstaten op hoog niveau.

Or. en

Motivering

Onderzoek op lange termijn moet een belangrijke rol spelen in de JTI.

Amendement 36
Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De participatie van KMO's, 
onderzoekscentra en universiteiten bij de 
O&O-activiteiten moet worden 
gestimuleerd.  Overeenkomstig de regels 
voor deelname aan het zevende 
kaderprogramma moet het maximale 
aandeel van publieke financiering van in 
aanmerking komende kosten in het geval 
van KMO's, onderzoekscentra en 
universiteiten 50% hoger zijn dan bij 
andere entiteiten.

Or. en

Motivering

De financiering van projecten moet overeenstemmen met de beginselen van de regels voor 
deelname aan het zevende kaderprogramma, hetgeen inhoudt dat de financiële bijdrage van 
de Gemeenschap maximaal 50% van de totale algemene in aanmerking komende kosten mag 
uitmaken, terwijl dit aandeel bij KMO's en onderzoekscentra mag oplopen tot 75%.  In het 
geval van een lager financieringspercentage (overeenkomstig het beginsel van gelijke 
financiering) moet het percentage even hoog blijven (bijvoorbeeld 40% in "normale" gevallen 
en 60% voor KMO's en onderzoekscentra).
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Amendement 37
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De oprichtende leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
moeten de Europese Gemeenschap en de 
Europese Industriegroepering Gezamenlijk 
Technologie-initiatief Brandstofcellen en 
Waterstof (hierna de 
"Industriegroepering") zijn, die de 
belangen van de industrie 
vertegenwoordigt en open staat voor 
private bedrijven. Een 
onderzoeksgroepering kan lid worden van 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH.

(12) De oprichtende leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
moeten de Europese Gemeenschap en de 
Europese Industriegroepering Gezamenlijk 
Technologie-initiatief Brandstofcellen en 
Waterstof (hierna de 
"Industriegroepering") zijn, die de 
belangen van de industrie 
vertegenwoordigt en open staat voor 
private bedrijven en brancheorganisaties 
op het gebied van brandstofcellen en 
waterstof. Een onderzoeksgroepering kan 
lid worden van de Gemeenschappelijke 
Onderneming FCH.

Or. en

Motivering

Erkenning van de rol van sectorale brancheorganisaties (zoals Fuel Cell Europe, de 
European Hydrogen Association en anderen) is van wezenlijk belang voor het welslagen en 
de continuïteit van de JTI. Deze organisaties zijn onmisbare onderdelen voor het vormgeven 
van de dialoog tussen beleidsmakers en de sector, en maken een omvangrijkere verspreiding 
van informatie en overleg mogelijk.  Ze vergemakkelijken de betrokkenheid van KMO's die 
niet beschikken over de financiële en menselijke hulpbronnen om deel te nemen aan het 
initiatief uit Brussel.

Amendement 38
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – paragraaf 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De maximale communautaire bijdrage 4. De aanvankelijke communautaire 
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in de exploitatie- en beleidskosten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
bedraagt 470 miljoen EUR. De 
exploitatiekosten bedragen naar schatting
niet meer dan 20 miljoen EUR. De 
bijdragen zijn afkomstig van het Specifiek 
Programma "Samenwerking" tot 
uitvoering van het Zevende 
Kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor activiteiten op het 
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) 
voor de uitvoering van de communautaire 
begroting overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 54, lid 2, onder b, van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002.
De regelingen betreffende de 
communautaire financiële bijdrage 
worden vastgesteld bij algemene 
overeenkomst en jaarlijkse financiële 
overeenkomsten die tussen de Commissie, 
namens de Gemeenschap, en de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
moeten worden gesloten.

bijdrage aan de lopende en 
exploitatiekosten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
bedraagt 470 miljoen euro. De bijdrage is 
afkomstig van de kredieten die in de 
algemene begroting van de Europese Unie 
zijn toegewezen aan de thema’s 
"Energie", "Nanowetenschappen, 
nanotechnologieën, materialen en nieuwe 
productietechnologieën", "Milieu (met 
inbegrip van klimaatverandering)" en 
"Vervoer (met inbegrip van luchtvaart)" 
van het specifiek programma tot uitvoering 
van het zevende kaderprogramma voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
demonstratie (2007-2013) voor de 
uitvoering van de communautaire 
begroting conform artikel 54, lid 2, onder 
b, van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002. Deze bijdrage kan worden 
herzien in het kader van een tussentijdse 
herziening tegen de achtergrond van de 
vooruitgang die is geboekt, alsmede de 
resultaten en de effecten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH.

Or. en

Motivering

Het bedrag dat is voorzien door het Technologieplatform inzake Brandstofcellen en Waterstof 
(7,4 miljard euro tussen 2007 en 2015, via publieke en particuliere financiering) en dat nodig 
is om de doelstellingen van FCH-JTI te behalen, wordt niet weerspiegeld in het onderhavige 
budgetteringsvoorstel. Dit staat niet alleen in sterke tegenstelling met de gepubliceerde 
intentieverklaring van de sector om hun aandeel van de vereiste middelen te investeren, maar 
deze onderinvestering brengt de haalbaarheid van de doelstellingen ook ernstig in gevaar.
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Amendement 39
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Artikel I.3  – lid 2 – vijfde streepje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- staat open voor lidmaatschap van elke 
private juridische entiteit (met inbegrip van 
kleine en middelgrote ondernemingen) die 
opgericht is overeenkomstig het recht van 
een lidstaat, geassocieerd land of EER-
staat en haar statutaire zetel, centraal 
beheer of hoofdvestiging heeft binnen het 
bovenbedoelde gebied, mits zij in Europa 
actief is op het gebied van brandstofcellen 
en waterstof en zich ertoe verbindt bij te 
dragen tot de realisering van de 
doelstellingen en in de middelen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH.

- staat open voor lidmaatschap van elke 
private juridische entiteit (met inbegrip van 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
relevante brancheorganisaties op het 
gebied van brandstofcellen en waterstof) 
die opgericht is overeenkomstig het recht 
van een lidstaat, geassocieerd land of EER-
staat en haar statutaire zetel, centraal 
beheer of hoofdvestiging heeft binnen het 
bovenbedoelde gebied, mits zij in Europa 
actief is op het gebied van brandstofcellen 
en waterstof en zich ertoe verbindt bij te 
dragen tot de realisering van de 
doelstellingen en in de middelen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH.

Or. en

Motivering

Erkenning van de rol van sectorale brancheorganisaties (zoals Fuel Cell Europe, de 
European Hydrogen Association en anderen) is van wezenlijk belang voor het welslagen en 
de continuïteit van de JTI. Deze organisaties zijn onmisbare onderdelen voor het vormgeven 
van de dialoog tussen beleidsmakers en de sector, en maken een omvangrijkere verspreiding 
van informatie en overleg mogelijk.  Ze vergemakkelijken de betrokkenheid van KMO's die 
niet beschikken over de financiële en menselijke hulpbronnen om deel te nemen aan het 
initiatief uit Brussel.

Amendement 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Artikel I.5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie draagt, ingeval de 
Onderzoeksgroepering wordt opgericht, 

2. De Commissie draagt, ingeval de 
Onderzoeksgroepering wordt opgericht, 
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één zetel aan de vertegenwoordiger 
daarvan over.

ten minste twee zetels aan de 
vertegenwoordigers daarvan over.

Or. pl

Motivering

Eén zetel in een raad van bestuur van 12 personen is niet genoeg om te garanderen dat 
wetenschappelijk onderzoek, waar het welslagen van energie uit waterstof van afhangt, 
voldoende aandacht en financiering krijgt.

Amendement 41
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Artikel I.5 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De raad van bestuur kan per geval 
waarnemers zonder stemrechten, met name 
vertegenwoordigers van de regio's en van 
toezichthouders, op de vergaderingen ervan 
uitnodigen.

8. De raad van bestuur kan per geval 
waarnemers zonder stemrechten, met name 
vertegenwoordigers van de regio's en van 
toezichthouders en relevante 
brancheorganisaties op het gebied van 
brandstofcellen en waterstof, op de 
vergaderingen ervan uitnodigen.

Or. en

Motivering

Ook brancheorganisaties op het gebied van brandstofcellen en waterstof moeten de 
vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemers bij kunnen wonen.

Amendement 42
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Artikel I.6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De uitvoerend directeur is de wettelijke 6. De uitvoerend directeur is de wettelijke 
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vertegenwoordiger van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH.
Hij/zij voert zijn/haar taken onafhankelijk 
uit en is verantwoording verschuldigd aan 
de raad van bestuur.

vertegenwoordiger van de 
Gemeenschappelijke Onderneming FCH.
Hij/zij voert zijn/haar taken onafhankelijk 
uit, met name wat betreft de selectie van 
projectvoorstellen en het beheer van 
projecten, en is verantwoording 
verschuldigd aan de raad van bestuur

Or. en

Motivering

Terwijl de uitvoerend directeur moet rapporteren aan de raad van bestuur, mag geen van de 
leden van de raad van bestuur rechtstreekse invloed hebben op de selectie van projecten, met 
name wanneer de resultaten van bepaalde projecten direct of indirect van belang kunnen zijn 
voor een lid.

Amendement 43
Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Artikel I.7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Wetenschappelijk Comité heeft de 
volgende taken:

Het Wetenschappelijk Comité heeft de 
volgende taken:

– adviesverlening over de relevantie en 
voortgang van de jaarlijkse OTO&D-
activiteiten en aanbeveling van 
wijzigingen;

a) vaststelling van de wetenschappelijke 
prioriteiten voor de voorstellen voor de 
eenjarige en meerjarige 
onderzoeksactiviteitenplannen;

- adviesverlening over de 
wetenschappelijke prioriteiten voor het 
meerjarige OTO&D-activiteitenplan;

b) adviesverlening over de in het jaarlijkse 
activiteitenverslag beschreven
wetenschappelijke resultaten;

– adviseren van de raad van bestuur over 
de in het jaarlijkse activiteitenverslag 
beschreven wetenschappelijke prestaties.

c) adviseren over de samenstelling van de 
comités voor collegiale toetsing.

Or. en

Motivering

De rol van het wetenschappelijk comité moet worden versterkt door de vaststelling van 
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onderzoeksprioriteiten, teneinde te voorkomen dat kortzichtige commerciële overwegingen 
een te grote rol spelen bij de onderzoeksprioriteiten, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot 
een situatie waarin de EU zal zijn gebonden aan technologieën die op lange termijn minder 
levensvatbaar zijn.

Amendement 44
Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Artikel I.8 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7a. Indien het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek van de 
Commissie deelneemt aan de projecten 
worden zijn bijdragen in natura niet 
beschouwd als onderdeel van de bijdrage 
van de Gemeenschap.

Or. en

Motivering

Het GCO kan een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van het onderzoek naar waterstof 
en brandstofcellen. De deelname van het GCO mag de geplande financiële bijdrage van de 
Gemeenschap niet verminderen, en evenmin mag het leiden tot een lagere bijdrage in natura 
van de sector.

Amendement 45
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Artikel I.9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Juridische entiteiten die aan een project 
willen deelnemen, dienen een consortium 
te vormen en een van hun leden als 
coördinator aan te stellen. Normaal is de 
coördinator lid van de 
Industriegroepering of lid van de 
Onderzoeksgroepering, indien een 

3. Juridische entiteiten die aan een project 
willen deelnemen, dienen een consortium 
te vormen en een van hun leden als 
coördinator aan te stellen.
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Onderzoeksgroepering wordt opgericht.
Uitzonderingen worden door de raad van 
bestuur goedgekeurd.

Or. en

Motivering

Ondernemingen die actief zijn in de JTI mogen geen oneerlijk concurrentievoordeel 
verkrijgen voor wat betreft de toegang tot openbare middelen en de toewijzing van de positie 
van projectleider.
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