
AM\712990RO.doc PE402.922v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

2007/0211(CNS)

14.3.2008

AMENDAMENTELE
34 - 45

Proiect de raport
Pia Elda Locatelli
(PE402.530v01-00)

Propunere de regulament al Consiliului de înfiinţare a întreprinderii comune 
„Pile de combustie şi hidrogen”

Propunere de regulament
(COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS))



PE402.922v01-00 2/10 AM\712990RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\712990RO.doc 3/10 PE402.922v01-00

RO

Amendamentul 34
Pia Elda Locatelli

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(7a) În martie 2007, comisia pentru 
punere în aplicare a Platformei 
tehnologice europene „Hidrogen şi pile de 
combustie” a adoptat un plan de punere 
în aplicare în cadrul căruia s-a estimat că 
pentru perioada 2007-2015 va fi necesar 
un buget de 7,4 miliarde EUR pentru a 
face faţă provocărilor tehnologice; o 
treime din această sumă ar trebui 
cheltuită pentru activităţi de cercetare şi 
dezvoltare. Pentru ca UE să poată 
dezvolta tehnologii durabile pe termen 
lung, o mare parte din respectivul buget 
pentru cercetare şi dezvoltare ar trebui 
alocat cercetării novatoare.

Or. en

Amendamentul 35
Pia Elda Locatelli

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(10a) Sunt necesare inovaţii semnificative 
în mai multe domenii pentru ca 
tehnologiile pilelor de combustie şi 
hidrogenului să fie aplicate în mod 
eficace. Prin urmare, Comisia ar trebui să 
joace un rol esenţial în a garanta că 
cercetării pe termen lung i se acordă 
importanţa cuvenită şi că aceasta 
beneficiază de sprijinul adecvat, luându-
se în considerare consilierea oferită de 
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către organismele consultative ale 
întreprinderii comune PCH, şi anume 
Comitetul ştiinţific şi Grupul la nivel înalt 
al statelor membre.

Or. en

Justificare

Long term research should play an important role in the JTI.

Amendamentul 36
Pia Elda Locatelli

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(11a) Participarea IMM-urilor, a 
centrelor de cercetare şi a universităţilor 
la activităţi de CDT ar trebui promovată. 
În conformitate cu normele de participare 
la cel de-Al şaptelea program cadru, 
nivelul maxim de finanţare publică pentru 
costurile eligibile ar trebui, în cazul IMM-
urilor, al centrelor de cercetare şi al 
universităţilor, să fie cu 50% mai ridicat 
decât cel pentru alte entităţi.

Or. en

Justificare

The funding of projects should follow the principles of the Rules of Participation of FP7, 
which means that where the Community financial contribution may reach a maximum of 50% 
of the total eligible costs in general, for SMEs and research centres this percentage can be 
75%. In case of a lower funding rate (to comply with the matching principle) the proportion 
should stay the same (for example 40% in "normal" cases and 60% for SMEs and research 
centres).
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Amendamentul 37
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Propunere de regulament
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Membrii fondatori ai întreprinderii 
comune PCH trebuie să fie Comunitatea 
Europeană şi Gruparea industrială 
europeană pentru iniţiativa tehnologică 
comună în domeniul pilelor de combustie 
şi al hidrogenului (denumită în continuare 
„gruparea industrială”), care reprezintă 
interesele industriei şi este deschisă 
întreprinderilor private. O grupare 
ştiinţifică poate deveni membru al 
întreprinderii comune PCH.

(12) Membrii fondatori ai întreprinderii 
comune PCH trebuie să fie Comunitatea 
Europeană şi Gruparea industrială 
europeană pentru iniţiativa tehnologică 
comună în domeniul pilelor de combustie 
şi al hidrogenului (denumită în continuare 
„gruparea industrială”), care reprezintă 
interesele industriei şi este deschisă 
întreprinderilor private şi asociaţiilor
industriale din domeniul pilelor de 
combustie şi hidrogenului. O grupare 
ştiinţifică poate deveni membru al 
întreprinderii comune PCH.

Or. en

Justificare

Recognition of the role of sectoral industry associations (such as Fuel Cell Europe, the 
European Hydrogen Association and others) is essential for the success and continuity of the 
JTI. These organizations are key pillars in the structuring of the dialogue between policy 
makers and industry, and enable greater information diffusion and consultation. They 
facilitate the involvement of SMEs which do not have the financial and human resources to 
participate in the initiative from Brussels.

Amendamentul 38
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Contribuţia maximă a Comunităţii la 
cheltuielile administrative ale Întreprinderii 
comune PCH este de 470 milioane EUR. 
Cheltuielile administrative sunt estimate a 
fi sub 20 milioane EUR. Contribuţiile 

(4) Contribuţia iniţială a Comunităţii la 
cheltuielile de exploatare ale Întreprinderii 
comune PCH este de 470 milioane EUR. 
Contribuţia provine din credite din 
bugetul general al Uniunii Europene 
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provin din programul specific 
„Cooperare” de punere în aplicare a celui 
de-al Şaptelea program-cadru pentru 
activităţi de cercetare, de dezvoltare 
tehnologică şi demonstrative (2007-2013) 
în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) 
litera (b) din Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 privind execuţia bugetului 
comunitar. Normele privind contribuţia 
financiară a Comunităţii se stabilesc 
printr-un acord general şi prin acorduri 
financiare anuale care urmează să fie 
încheiate între Comisie, în numele 
Comunităţii, şi întreprinderea comună
PCH.

alocate temelor „Energie”, „Nanoştiinţe, 
nanotehnologii, materiale şi noi 
tehnologii de producţie”, „Mediu (inclusiv 
schimbările climatice)” şi „Transport 
(inclusiv aeronautica)” din cadrul 
programului specific de punere în aplicare 
a celui de-al Şaptelea program-cadru 
pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare 
tehnologică şi demonstrative (2007-2013) 
în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) 
litera (b) din Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 privind execuţia bugetului 
comunitar. Această contribuţie poate fi 
revizuită în cadrul evaluării intermediare, 
în lumina progresului obţinut şi a 
realizărilor şi impactului întreprinderii 
comune PCH.

Or. en

Justificare

The amount foreseen by the Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform (7.4 billion Euros 
between 2007 and 2015 to be funded through public and private funding), and necessary to 
achieve FCH-JTI’s goals, is not being reflected in the current public budget proposal. Not 
only is this in stark contrast with the published declaration of intent on the part of industry to 
invest their share of the funds required, but clearly this under-investment jeopardises the 
achievability of the objectives.

Amendamentul 39
Jo Leinen

Propunere de regulament
Anexă – articolul I.3 – alineatul 2 – liniuţa 5

Text propus de Comisie Amendament

- este deschisă participării oricărei 
persoane juridice de drept privat (inclusiv 
întreprinderilor mici şi mijlocii), care a fost 
înfiinţată în conformitate cu legislaţia unui 
stat membru, a unei ţări asociate sau a unui 
stat din SEE şi care are sediul social, sediul 
principal sau sediul central pe teritoriul 
unuia dintre aceste state, cu condiţia să fie 

- este deschisă participării oricărei 
persoane juridice de drept privat (inclusiv 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi 
asociaţiilor industriale relevante din 
domeniul pilelor de combustie şi 
hidrogenului), care a fost înfiinţată în 
conformitate cu legislaţia unui stat 
membru, a unei ţări asociate sau a unui stat 
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activă în domeniul pilelor de combustie şi 
al hidrogenului în Europa şi să se angajeze 
să contribuie la obiectivele şi resursele 
întreprinderii comune PCH.

din SEE şi care are sediul social, sediul 
principal sau sediul central pe teritoriul 
unuia dintre aceste state, cu condiţia să fie 
activă în domeniul pilelor de combustie şi 
al hidrogenului în Europa şi să se angajeze 
să contribuie la obiectivele şi resursele 
întreprinderii comune PCH.

Or. en

Justificare

Recognition of the role of sectoral industry associations (such as FuelCellEurope, the 
European Hydrogen Association and others) is essential for the success and continuity of the 
JTI. These organizations are key pillars in the structuring of the dialogue between policy 
makers and industry, and enable greater information diffusion and consultation. They 
facilitate the involvement of SMEs which do not have the financial and human resources to 
participate in the initiative from Brussels.

Amendamentul 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propunere de regulament
Anexă – articolul I.5 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) În cazul constituirii unei grupări 
ştiinţifice, Comisia cedează un loc 
reprezentatului acesteia.

(2) În cazul constituirii unei grupări 
ştiinţifice, Comisia cedează cel puţin două 
locuri reprezentanţilor acesteia.

Or. pl

Justificare

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.
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Amendamentul 41
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Propunere de regulament
Anexă – articolul I.5 – alineatul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) De la caz la caz, Consiliul director 
poate invita observatori fără drept de vot, 
în special reprezentanţi ai regiunilor şi ai 
organismelor de reglementare, să participe 
la şedinţe.

(8) De la caz la caz, Consiliul director 
poate invita observatori fără drept de vot, 
în special reprezentanţi ai regiunilor şi ai 
organismelor de reglementare, precum şi 
ai asociaţiilor industriale relevante din 
sectorul pilelor de combustie şi 
hidrogenului, să participe la şedinţe.

Or. en

Justificare

Also the Fuel cells and hydrogen associations has to be able to attend the meetings of the 
Governing Board as observers.

Amendamentul 42
Jo Leinen

Propunere de regulament
Anexă – articolul I.6 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Directorul executiv este reprezentantul 
legal al întreprinderii comune PCH. 
Directorul executiv îşi îndeplineşte 
sarcinile în mod independent şi răspunde în 
faţa Consiliului director.

(6) Directorul executiv este reprezentantul 
legal al întreprinderii comune PCH. 
Directorul executiv îşi îndeplineşte 
sarcinile în mod independent, în mod 
deosebit în ceea ce priveşte selectarea 
propunerilor de proiecte şi gestionarea 
proiectelor şi răspunde în faţa Consiliului 
director.

Or. en

Justificare

While the Executive Director should report to the Governing Board, none of the members of 
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the Governing Board should have a direct influence on the selection of projects, especially 
when the outcome of certain projects may affect a member directly or indirectly.

Amendamentul 43
Pia Elda Locatelli

Propunere de regulament
Anexă – articolul I.7 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

Comitetul ştiinţific îndeplineşte
următoarele sarcini:

Comitetul ştiinţific are următoarele sarcini:

- îşi dă avizul cu privire la relevanţa şi 
progresele activităţilor anuale de CDT&D 
şi recomandă modificările necesare;

(a) stabileşte priorităţile ştiinţifice pentru 
propunerile de planuri anuale şi 
multianuale de activităţi de cercetare;

- îşi dă avizul cu privire la priorităţile 
ştiinţifice pentru planul multianual de 
activităţi de CDT&D;

(b) îşi dă avizul cu privire la realizările 
ştiinţifice descrise în raportul anual de 
activitate;

- acordă consultanţă Consiliului director
cu privire la realizările ştiinţifice descrise 
în raportul anual de activitate;

(c) acordă consultanţă cu privire la 
componenţa comitetelor de evaluare 
colegială.

Or. en

Justificare

The role of the scientific committee should be strengthened in establishing the research 
priorities, in order to prevent that short term commercial consideration will play too big a 
role in the research priorities, which ultimately could lead to a situation whereby the EU will 
be "locked in" in technologies that are less sustainable in the long run.

Amendamentul 44
Pia Elda Locatelli

Propunere de regulament
Anexă – articolul I.8 – alineatul 7a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(7a) În cazul în care Centrul comun de 
cercetare al Comisiei participă la proiecte, 
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contribuţia sa în natură nu este 
considerată ca făcând parte din 
contribuţia Comunităţii.

Or. en

Justificare

The JRC could play an important role in the development of the research in Hydrogen and in 
Fuel cells. JRC participation should not decrease the foreseen Community cash contribution, 
neither should it increase the industry's matching in kind.

Amendamentul 45
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Propunere de regulament
Anexă – articolul I.9 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Persoanele juridice care doresc să 
participe la un proiect formează un 
consorţiu şi desemnează pe unul dintre 
membrii acestuia să acţioneze în calitate de 
coordonator. În mod normal, 
coordonatorul este membru al grupării 
industriale sau al grupării ştiinţifice, în 
cazul în care a fost constituită o astfel de 
grupare ştiinţifică. Derogările în acest 
sens sunt aprobate de Consiliul director.

(3) Persoanele juridice care doresc să 
participe la un proiect formează un 
consorţiu şi desemnează pe unul dintre 
membrii acestuia să acţioneze în calitate de 
coordonator.

Or. en

Justificare

Companies active in the JTI should not be given an unfair competitive advantage in terms of 
accessing public funds and imposing project leadership.
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