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Alteração 34
Pia Elda Locatelli

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

(7-A) Em Março de 2007, o painel de 
execução da Plataforma Tecnológica 
Europeia do Hidrogénio e das Pilhas de 
Combustível aprovou um plano de 
execução contendo estimativas de que, 
para responder aos desafio tecnológicos, 
seria necessário um orçamento de 7,4 mil 
milhões de euros para o período 
2007-2015, um terço do qual deveria ser 
despendido em investigação e 
desenvolvimento. Por forma a que a UE
esteja apta a desenvolver tecnologias 
sustentáveis a longo prazo, uma parte 
substancial deste orçamento para 
investigação e desenvolvimento deveria 
ser afectada à investigação orientada para 
a entrada no mercado.

Or. en

Alteração 35
Pia Elda Locatelli

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

(10-A) São necessárias entradas 
substanciais no mercado, em vários 
domínios, para que as tecnologias das 
pilhas de combustível e do hidrogénio 
sejam efectivamente desenvolvidas. Por 
conseguinte, a Comissão deveria 
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desempenhar um papel activo em garantir 
a atribuição da devida importância e do 
apoio adequado à investigação a longo 
prazo, tendo em conta as recomendações 
formuladas pelos órgãos consultivos da 
Empresa Comum PCH, nomeadamente o 
Comité Científico e o Grupo de Alto Nível 
dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A investigação a longo prazo deve ocupar um papel importante na ITC.

Alteração 36
Pia Elda Locatelli

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

(11-A) Importa promover a participação 
das PME, dos centros de investigação e 
das universidades nas actividades de IDT. 
Nos termos das regras de participação no 
Sétimo Programa-Quadro, o nível 
máximo de financiamento público dos 
custos elegíveis deveria ser, no caso das 
PME, dos centros de investigação e das 
universidades, cinquenta por cento mais 
elevado do que para outras entidades.

Or. en

Justificação

O financiamento de projectos deve obedecer aos princípios consagrados nas regras de 
participação no Sétimo-Programa Quadro, o que implica que a contribuição financeira da 
Comunidade seja passível de alcançar um máximo de 50% do total dos custos elegíveis em 
geral. Para as PME e os centros de investigação esta percentagem poderá atingir 75%. Em 
caso de uma taxa de financiamento inferior (e para respeitar o princípio de equivalência), a 
percentagem deveria manter-se inalterada (por exemplo, 40% para casos “normais”e 60% 
para as PME e os centros de investigação).
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Alteração 37
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração 

(12) Os membros fundadores da Empresa 
Comum PCH devem ser a Comunidade 
Europeia e o Agrupamento Industrial da 
Iniciativa Tecnológica Conjunta Europeia 
'Pilhas de Combustível e Hidrogénio' (a 
seguir designado 'Agrupamento 
Industrial'), que representa os interesses da 
indústria e está aberto à participação de 
empresas privadas. Um agrupamento de 
investigação poderá tornar-se membro da 
Empresa Comum PCH.

(12) Os membros fundadores da Empresa 
Comum PCH devem ser a Comunidade 
Europeia e o Agrupamento Industrial da 
Iniciativa Tecnológica Conjunta Europeia 
'Pilhas de Combustível e Hidrogénio' (a 
seguir designado 'Agrupamento 
Industrial'), que representa os interesses da 
indústria e está aberto à participação de 
empresas privadas e de associações 
industriais de pilhas de combustível e do 
hidrogénio. Um agrupamento de 
investigação poderá tornar-se membro da 
Empresa Comum PCH.

Or. en

Justificação

O reconhecimento do papel das associações industriais sectoriais (como a Fuel Cell Europe, 
a European Hydrogen Association e outras) é essencial para o êxito e a continuidade da IDT. 
Estas organizações são pilares fundamentais na estruturação do diálogo entre os 
elaboradores de políticas e a indústria e permitem uma divulgação de informações e consulta 
mais vastas. Facilitam a participação das PME que não dispõem de recursos financeiros e 
humanos para participar na iniciativa de Bruxelas.

Alteração 38
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração 

4. A contribuição comunitária máxima
para a Empresa Comum PCH, destinada à 
cobertura dos custos de funcionamento e 

4. A contribuição comunitária inicial para 
a Empresa Comum PCH, destinada à 
cobertura dos custos de funcionamento e 
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dos custos operacionais, é de 470 milhões 
de euros. Os custos de funcionamento são 
estimados num máximo de 20 milhões de 
euros. As contribuições são provenientes
da dotação orçamental do Programa 
Específico 'Cooperação' de execução do 
Sétimo Programa Quadro de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e 
demonstração (2007 2013) e no quadro da 
execução orçamental da Comunidade, em 
conformidade com o disposto no n.º 2, 
alínea b), do artigo 54.º do Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002. Os 
mecanismos aplicáveis à contribuição 
financeira comunitária são estabelecidos 
num acordo geral e em acordos 
financeiros anuais a celebrar entre a 
Comissão, em nome da Comunidade, e a 
Empresa Comum PCH.

dos custos operacionais, é de 470 milhões 
de euros. A contribuição é proveniente da 
dotação atribuída no orçamento geral da 
União Europeia aos temas "Energia", 
"Nanociências, nanotecnologias, 
materiais e novas tecnologias de 
produção", "Ambiente (incluindo as 
alterações climáticas)" e "Transportes 
(incluindo a aeronáutica)" do Programa 
Específico de execução do Sétimo 
Programa Quadro de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e 
demonstração (2007 2013) e no quadro da 
execução orçamental da Comunidade, em 
conformidade com o disposto no n.º 2, 
alínea b), do artigo 54.º do Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002. A referida 
contribuição pode ser objecto de revisão 
durante uma revisão intercalar à luz dos 
progressos realizados e das realizações e 
do impacto da Empresa Comum PCH.

Or. en

Justificação

O montante previsto pela Plataforma Europeia para a Tecnologia do Hidrogénio e Pilhas de 
Combustível (7,4 mil milhões de euros, entre 2007 e 2015, que serão financiados através de 
financiamento público e privado), e necessário para a consecução dos objectivos PCH-ITC, 
não está reflectido na actual proposta de orçamento público. Isto não só contrasta fortemente 
com a declaração de intenções publicada pela indústria, de investir a sua quota-parte dos 
fundos necessários, mas coloca manifestamente em risco as possibilidades de consecução dos 
objectivos.

Alteração 39
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Anexo – artigo I.3 – ponto 2 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração 

- Estará aberto à participação de qualquer 
entidade jurídica privada (nomeadamente 
pequenas e médias empresas) constituída 

- Estará aberto à participação de qualquer 
entidade jurídica privada (nomeadamente 
pequenas e médias empresas e associações 
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ao abrigo do direito de um Estado-
Membro, País Associado ou Estado do 
EEE e que tenha a sua sede social, 
administração central ou actividade 
comercial principal num desses países, 
desde que exerça actividade no domínio 
das pilhas de combustível e do hidrogénio 
na Europa e esteja empenhada em 
contribuir para a realização dos objectivos 
e para os recursos da Empresa Comum 
PCH.

industriais de pilhas de combustível e do 
hidrogénio pertinentes) constituída ao 
abrigo do direito de um Estado-Membro, 
País Associado ou Estado do EEE e que 
tenha a sua sede social, administração 
central ou actividade comercial principal 
num desses países, desde que exerça 
actividade no domínio das pilhas de 
combustível e do hidrogénio na Europa e 
esteja empenhada em contribuir para a 
realização dos objectivos e para os recursos 
da Empresa Comum PCH.

Or. en

Justificação

O reconhecimento do papel de associações industriais sectoriais (como a Fuel Cell Europe, a 
European Hydrogen Association e outras) é essencial para o êxito e a continuidade da IDT. 
Estas organizações são pilares fundamentais na estruturação do diálogo entre os 
elaboradores de políticas e a indústria e permitem uma divulgação de informações e consulta 
mais vastas. Facilitam a participação das PME que ainda não dispõem de recursos 
financeiros e humanos para participar na iniciativa de Bruxelas.

Alteração 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta de regulamento
Anexo – artigo I.5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração 

2. Caso seja criado o Agrupamento de 
Investigação, a Comissão cede ao mesmo 
um dos seus lugares no Conselho de 
Administração.

2. Caso seja criado o Agrupamento de 
Investigação, a Comissão cede ao mesmo, 
no mínimo, dois dos seus lugares no 
Conselho de Administração.

Or. pl

Justificação

Um lugar num Conselho de Administração de 12 elementos não será suficiente para garantir 
que a investigação científica, de que depende o êxito da energia obtida a partir do 
hidrogénio, receba a atenção e o financiamento devidos.
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Alteração 41
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Anexo – artigo I.5 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração 

8. O Conselho de Administração pode, 
numa base casuística, convidar 
observadores para participarem nas suas 
reuniões, sem direito de voto, 
nomeadamente em representação das 
regiões ou das entidades reguladoras.

8. O Conselho de Administração pode, 
numa base casuística, convidar 
observadores para participarem nas suas 
reuniões, sem direito de voto, 
nomeadamente em representação das 
regiões ou das entidades reguladoras e das 
associações industriais de pilhas de 
combustível e do hidrogénio pertinentes. 

Or. en

Justificação

As associações de pilhas de combustível e do hidrogénio devem ter igualmente a 
possibilidade de participar nas reuniões do Conselho de Administração na qualidade de 
observadores.

Alteração 42
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Anexo – artigo I.6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração 

6. O Director Executivo é o representante 
legal da Empresa Comum PCH. Executa as 
suas tarefas com independência e responde 
perante o Conselho de Administração.

6. O Director Executivo é o representante 
legal da Empresa Comum PCH. Executa as 
suas tarefas com independência, 
especialmente no que diz respeito à 
selecção de propostas de projectos e à 
gestão dos projectos e responde perante o 
Conselho de Administração.

Or. en
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Justificação

Na medida em que o Director Executivo responde perante o Conselho de Administração, 
nenhum membro do Conselho de Administração deve exercer influência directa na selecção 
de projectos, nomeadamente quando o resultado de certos projectos for passível de implicar 
um membro, directa ou indirectamente. 

Alteração 43
Pia Elda Locatelli

Proposta de regulamento
Anexo – artigo I.7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração 

Incumbem ao Comité Científico as 
seguintes funções:

Incumbem ao Comité Científico as 
seguintes funções:

– Apresentar parecer sobre a relevância e 
sobre o progresso das actividades anuais 
de IDT&D, propondo eventuais 
alterações;

a) Estabelecer as prioridades científicas 
que devem figurar nas propostas relativas 
aos planos de actividades de investigação 
anuais e plurianuais;

– Apresentar parecer sobre as prioridades 
científicas do plano plurianual de 
actividades de IDT&D;

b) Apresentar parecer sobre os progressos 
científicos descritos no relatório de 
actividade anual;

– Aconselhar o Conselho de 
Administração sobre os progressos 
científicos descritos no relatório de 
actividade anual.

c) Aconselhar sobre a composição dos 
comités responsáveis pela análise pelos 
pares;

Or. en

Justificação

O papel do Comité Científico deve ser reforçado no estabelecimento das prioridades de 
investigação, para evitar que a análise comercial a curto prazo tenha um papel demasiado 
proeminente nas prioridades de investigação, o que, em última análise, poderia criar uma 
situação de "vínculo" da UE com tecnologias menos sustentáveis a longo prazo.
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Alteração 44
Pia Elda Locatelli

Proposta de regulamento
Anexo - Artigo I.8 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

7-A. Na eventualidade de o Centro 
Comum de Investigação da Comissão 
participar em projectos, as suas 
contribuições em espécie não são 
consideradas parte da contribuição 
comunitária.

Or. en

Justificação

O CCI poderia desempenhar um papel importante no desenvolvimento da investigação sobre 
o hidrogénio e as pilhas de combustível. A participação do CCI não deveria reduzir a 
contribuição financeira da Comunidade prevista, nem aumentar a contribuição 
correspondente da indústria.

Alteração 45
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Anexo – Artigo I.9 – nº 3

Texto da Comissão Alteração 

3. As entidades que desejam participar num 
projecto formam um consórcio e nomeiam
um dos seus membros como coordenador. 
Normalmente, o coordenador deve ser 
membro do Agrupamento Industrial ou do 
Agrupamento de Investigação, caso este 
tenha sido criado. Qualquer excepção 
deve ser aprovada pelo Conselho de 
Administração.

3. As entidades que desejam participar num 
projecto formam um consórcio e nomeiam 
um dos seus membros como coordenador.

Or. en
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Justificação

As empresas em funcionamento não devem ser alvo de uma vantagem competitiva no que diz 
respeito ao acesso a fundos públicos e a impor a liderança do projecto.
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