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Poprawka 34
Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W marcu 2007 r. komisja 
wdrożeniowa europejskiej platformy 
technologicznej „Technologie wodorowe i 
ogniwa paliwowe” przyjęła plan realizacji, 
w którym oszacowano, że na sprostanie 
wyzwaniom technologicznym w latach 
2007-2015 należy przeznaczyć kwotę 7,4 
mld euro, z czego jedną trzecią powinny 
stanowić nakłady na badania i rozwój. 
Aby umożliwić rozwój technologii 
zrównoważonych w perspektywie 
długoterminowej w UE, znaczną część 
wspomnianego wyżej budżetu na badania 
i rozwój powinno się przeznaczyć na 
badania przełomowe.

Or. en

Poprawka 35
Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odkrycia o przełomowym charakterze w 
wielu dziedzinach są niezbędne do 
skutecznego stosowania technologii ogniw 
paliwowych i technologii wodorowych. W 
związku z powyższym Komisja powinna 
odgrywać znaczącą rolę w 
zagwarantowaniu, że na badania 
długoterminowe zostanie położony 
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odpowiedni nacisk oraz że uzyskają one 
odpowiednie wsparcie, uwzględniające 
opinie organów doradczych wspólnego 
przedsięwzięcia na rzecz ogniw 
paliwowych i technologii wodorowych, a 
mianowicie komitetu naukowego oraz 
grupy wysokiego szczebla skupiającej 
państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Badania długoterminowe powinny odgrywać ważną rolę we wspólnej inicjatywie 
technologicznej.

Poprawka 36
Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Należy promować udział małych i 
średnich przedsiębiorstw, ośrodków 
badawczych oraz uniwersytetów w 
zakresie działań BRT. Zgodnie z zasadami 
uczestnictwa w siódmym programie 
ramowym, maksymalny poziom 
finansowania kosztów kwalifikowanych ze 
środków publicznych w przypadku małych 
i średnich i przedsiębiorstw, ośrodków 
badawczych oraz uniwersytetów powinien 
być o pięćdziesiąt procent wyższy niż dla 
pozostałych podmiotów.

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie projektów powinno przebiegać zgodnie z ustaleniami przedstawionymi w 
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zasadach uczestnictwa 7PR, co oznacza, że w przypadkach, gdy maksymalna wartość wkładu 
Wspólnoty może stanowić 50% łącznych kosztów kwalifikowanych ogółem, procent ten dla 
małych i średnich przedsiębiorstw może wynieść 75%. Jeśli wielkość finansowania będzie 
niższa (w celu zastosowania się do zasad przeliczania walut), proporcje powinny zostać takie 
same (przykładowo: 40% w „normalnych” przypadkach i 60% dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz ośrodków badawczych).

Poprawka 37
Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt preambuły 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkami założycielami wspólnego 
przedsięwzięcia FCH powinny być 
Wspólnota Europejska oraz zrzeszenie 
branżowe europejskiej wspólnej inicjatywy 
technologicznej na rzecz ogniw 
paliwowych i technologii wodorowych 
(dalej „zrzeszenie branżowe”), 
reprezentujące interesy przemysłu i otwarte 
dla przedsiębiorstw prywatnych. 
Członkiem wspólnego przedsięwzięcia 
FCH może zostać zrzeszenie podmiotów 
badawczych.

Członkami założycielami wspólnego 
przedsięwzięcia FCH powinny być 
Wspólnota Europejska oraz zrzeszenie 
branżowe europejskiej wspólnej inicjatywy 
technologicznej na rzecz ogniw 
paliwowych i technologii wodorowych 
(dalej „zrzeszenie branżowe”), 
reprezentujące interesy przemysłu i otwarte 
dla przedsiębiorstw prywatnych oraz 
stowarzyszeń branżowych ogniw 
paliwowych i technologii wodorowych. 
Członkiem wspólnego przedsięwzięcia 
FCH może zostać zrzeszenie podmiotów 
badawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Uznanie roli sektorowych stowarzyszeń branżowych (takich jak Fuel Cell Europe, European 
Hydrogen Association i innych) jest konieczne dla powodzenia i ciągłości wspólnej inicjatywy 
technologicznej. Organizacje te są głównymi filarami kształtowania dialogu pomiędzy 
decydentami politycznymi a przemysłem oraz umożliwiają lepsze rozpowszechnianie 
informacji i przeprowadzanie konsultacji. Ułatwiają one zaangażowanie małych i średnich 
przedsiębiorstw, które nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi i zasobami 
ludzkimi, aby uczestniczyć w inicjatywach pochodzących z Brukseli.
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Poprawka 38
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Maksymalna wartość wkładu 
Wspólnoty we wspólne przedsięwzięcie 
FCH na pokrycie kosztów funkcjonowania 
oraz kosztów operacyjnych wynosi 470 
mln EUR. Szacuje się, że koszty 
funkcjonowania nie przekroczą 20 mln 
EUR. Środki pochodzić będą z budżetu 
programu szczegółowego „Współpraca”
wdrażającego siódmy program ramowy w 
zakresie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji (2007-2013), w ramach 
realizacji budżetu Wspólnoty zgodnie z 
przepisami art. 54 ust. 2 lit. b) 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002. Ustalenia dotyczące wkładu 
finansowego Wspólnoty będą 
przedmiotem umowy ogólnej i corocznych 
umów finansowych zawieranych przez 
Komisję w imieniu Wspólnoty ze 
wspólnym przedsięwzięciem FCH.

4. Początkowa wartość wkładu Wspólnoty 
we wspólne przedsięwzięcie FCH na 
pokrycie kosztów funkcjonowania oraz 
kosztów operacyjnych wynosi 470 mln 
EUR. Wkład wnoszony jest ze środków z 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej, 
przeznaczonych na dziedziny „Energia”, 
„Nanonauki, nanotechnologie, materiały i 
nowe technologie produkcyjne”, 
„Środowisko (w tym zmiany klimatu)” 
oraz „Transport (w tym aeronautyka)”
programu szczegółowego wdrażającego 
siódmy program ramowy w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego i 
demonstracji (2007-2013), w ramach 
realizacji budżetu Wspólnoty zgodnie z 
przepisami art. 54 ust. 2 lit. b) 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002. Wartość wkładu może zostać 
zmieniona podczas przeglądu 
śródokresowego w świetle dokonanych 
postępów i osiągnięć, a także wpływu
wspólnego przedsięwzięcia FCH.

Or. en

Uzasadnienie

Kwota przewidziana w wyniku prac platformy technologicznej „Technologie wodorowe i 
ogniwa paliwowe” (7,4 mld euro w latach 2007-2015 finansowane ze środków publicznych i 
prywatnych), niezbędna do osiągnięcia celów wspólnej inicjatywy technologicznej FCH, nie 
znajduje odzwierciedlenia w bieżącym projekcie budżetu. Takie niedoinwestowanie jest nie 
tylko wyraźnym zaprzeczeniem przedstawionej przez przemysł deklaracji działań dotyczących 
zainwestowania stosownej części wymaganych środków, ale zagraża również osiągnięciu 
wyznaczonych celów.
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Poprawka 39
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł I.3 – ustęp 2 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- jest otwarte dla każdego prywatnego 
podmiotu prawnego (w tym dla małych i 
średnich przedsiębiorstw), utworzonego 
zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, kraju stowarzyszonego 
lub państwa należącego do EOG i 
posiadającego swoją statutową siedzibę, 
zarząd lub główne miejsce prowadzenia 
działalności na wyżej wymienionym 
terytorium, pod warunkiem, że prowadzi 
on działalność w dziedzinie ogniw 
paliwowych i technologii wodorowych w 
Europie oraz zobowiąże się do realizacji 
celów wspólnego przedsięwzięcia FCH i 
do wnoszenia wkładu w jego zasoby.

- jest otwarte dla każdego prywatnego 
podmiotu prawnego (w tym dla małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz właściwych 
stowarzyszeń branżowych ogniw 
paliwowych i technologii wodorowych), 
utworzonego zgodnie z prawem państwa
członkowskiego, kraju stowarzyszonego 
lub państwa należącego do EOG i 
posiadającego swoją statutową siedzibę, 
zarząd lub główne miejsce prowadzenia 
działalności na wyżej wymienionym 
terytorium, pod warunkiem, że prowadzi 
on działalność w dziedzinie ogniw 
paliwowych i technologii wodorowych w 
Europie oraz zobowiąże się do realizacji 
celów wspólnego przedsięwzięcia FCH i 
do wnoszenia wkładu w jego zasoby.

Or. en

Uzasadnienie

Uznanie roli sektorowych stowarzyszeń branżowych (takich jak Fuel Cell Europe, European 
Hydrogen Association i innych) jest niezbędne dla powodzenia i ciągłości wspólnej inicjatywy 
technologicznej. Organizacje te są głównymi filarami kształtowania dialogu pomiędzy 
decydentami politycznymi a przemysłem oraz umożliwiają lepsze rozpowszechnianie 
informacji i przeprowadzanie konsultacji. Ułatwiają one zaangażowanie małych i średnich 
przedsiębiorstw, które nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi i zasobami 
ludzkimi, aby uczestniczyć w inicjatywach pochodzących z Brukseli.
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Poprawka 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł I.5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku utworzenia zrzeszenia 
podmiotów badawczych, Komisja przekaże 
jedno miejsce jego przedstawicielowi.

2. W przypadku utworzenia zrzeszenia 
podmiotów badawczych, Komisja przekaże 
co najmniej dwa miejsca jego
przedstawicielom.

Or. pl

Uzasadnienie

Jedno miejsce w 12 osobowej radzie zarządzającej nie gwarantuje, że sprawy badań 
naukowych, od których zależy sukces energetyki wodorowej, będą miały właściwą pozycję i 
fundusze.

Poprawka 41
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen, 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł I.5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Rada zarządzająca może w 
indywidualnych przypadkach zaprosić do 
udziału w posiedzeniach obserwatorów bez 
prawa głosu, w szczególności 
przedstawicieli regionów i organów 
regulacyjnych.

8. Rada zarządzająca może w 
indywidualnych przypadkach zaprosić do 
udziału w posiedzeniach obserwatorów bez 
prawa głosu, w szczególności 
przedstawicieli regionów i organów 
regulacyjnych oraz właściwych 
stowarzyszeń branżowych ogniw 
paliwowych i technologii wodorowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Również stowarzyszenia ogniw paliwowych i technologii wodorowych muszą mieć możliwość 
uczestniczenia w charakterze obserwatorów w posiedzeniach rady zarządzającej.

Poprawka 42
Jo Leinen, Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł I.6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dyrektor wykonawczy jest prawnym 
przedstawicielem wspólnego 
przedsięwzięcia FCH. Dyrektor wykonuje 
swoje obowiązki niezależnie i jest 
odpowiedzialny przed radą zarządzającą.

6. Dyrektor wykonawczy jest prawnym 
przedstawicielem wspólnego 
przedsięwzięcia FCH. Dyrektor wykonuje 
swoje obowiązki niezależnie, zwłaszcza w 
odniesieniu do selekcji wniosków w 
sprawie projektów oraz zarządzania 
projektami, i jest odpowiedzialny przed 
radą zarządzającą.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektor wykonawczy składa sprawozdania radzie zarządzającej, natomiast żaden z członków 
rady zarządzającej nie powinien mieć bezpośredniego wpływu na wybór projektów, zwłaszcza 
jeśli wynik niektórych projektów może bezpośrednio lub pośrednio dotyczyć danego członka 
rady. 
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Poprawka 43
Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł I.7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitet naukowy wykonuje następujące 
zadania:

Komitet naukowy ma następujące zadania:

- wyraża opinię na temat istotności i 
postępów działań BRT+D w danym roku 
oraz zaleca ewentualne korekty;

a) określa priorytety naukowe dla 
propozycji rocznych i wieloletnich planów 
działań badawczych; 

wyraża opinię na temat priorytetów
naukowych wieloletniego planu działań 
BRT+D;

b) wyraża opinię na temat osiągnięć 
naukowych opisanych w rocznym 
sprawozdaniu z działalności;

doradza radzie zarządzającej w kwestii 
osiągnięć naukowych opisanych w 
rocznym sprawozdaniu z działalności.

c) doradza w sprawie składu komitetów 
wzajemnej weryfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić rolę komitetu naukowego w określaniu priorytetów naukowych, aby 
krótkoterminowe względy handlowe nie odgrywały zbyt znaczącej roli w tej kwestii, co
ostatecznie mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której UE pozostałaby „zamknięta” w 
obrębie technologii mniej zrównoważonych w dłuższej perspektywie.

Poprawka 44
Pia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł I.8 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Jeśli Wspólne Centrum Badawcze 
Komisji bierze udział w projektach, 
wartość jego wkładu rzeczowego nie 
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będzie uznawana za część wkładu Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólne Centrum Badawcze Komisji mogłoby odegrać istotną rolę w rozwoju badań nad 
ogniwami paliwowymi i technologiami wodorowymi. Udział WCB Komisji nie powinien 
zmniejszać przewidywanego wkładu finansowego Komisji, ani zwiększać dopasowania 
rzeczowego przemysłu.

Poprawka 45
Jo LeinenPia Elda Locatelli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – artykuł I.9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmioty prawne pragnące uczestniczyć 
w projekcie tworzą konsorcjum i 
wyznaczają jeden podmiot ze swojego 
grona do pełnienia funkcji koordynatora. 
W normalnych okolicznościach 
koordynatorem jest członek zrzeszenia 
branżowego lub zrzeszenia podmiotów 
badawczych, o ile zostało ono utworzone. 
Wyjątki od tej reguły wymagają zgody 
rady zarządzającej.

3. Podmioty prawne pragnące uczestniczyć 
w projekcie tworzą konsorcjum i 
wyznaczają jeden podmiot ze swojego 
grona do pełnienia funkcji koordynatora.

Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa działające aktywnie we wspólnej inicjatywie technologicznej nie powinny 
doświadczać nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej pod względem dostępu do funduszy 
publicznych oraz narzucania sposobu kierowania projektami.
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