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Predlog spremembe 34
Pia Elda Locatelli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Marca 2007 je izvršilni odbor 
evropske tehnološke platforme za vodik in 
gorivne celice sprejel izvedbeni načrt, v 
katerem je bilo ocenjeno, da bo za 
izpolnjevanje tehnoloških izzivov v 
obdobju 2007–2015 potreben proračun v 
višini 7,4 milijarde EUR, od česar je treba 
tretjino porabiti za raziskave in razvoj. 
Velik del proračuna za raziskave in razvoj 
je treba nameniti raziskavam, ki skušajo 
doseči preboj, da bo EU lahko razvijala 
dolgoročno trajnostne tehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 35
Pia Elda Locatelli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Za učinkovito uporabo tehnologij 
gorivnih celic in vodika je potreben 
občuten preboj na številnih področjih.
Zato mora imeti Komisija ključno vlogo 
pri zagotavljanju, da se dolgoročnim 
raziskavam da ustrezen pomen in 
zadostno podporo, ob upoštevanju mnenj 
svetovalnih organov Skupnega podjetja 
GCV, tj. znanstvenega odbora in Skupine 
na visoki ravni držav članic.

Or. en
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Obrazložitev

Dolgoročne raziskave morjo imeti v skupni tehnološki pobudi pomembno vlogo.

Predlog spremembe 36
Pia Elda Locatelli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) V dejavnostih raziskav in 
tehnološkega razvoja je treba spodbujati 
udeležbo MSP, raziskovalnih centrov in 
univerz. V primeru MSP, raziskovalnih 
centrov in univerz mora biti v skladu s 
pravili za udeležbo v sedmem okvirnem 
programu najvišja raven javnega 
financiranja upravičenih stroškov 50 % 
višja kot pri drugih subjektih.

Or. en

Obrazložitev

Financiranje projektov mora biti v skladu z načeli pravil za udeležbo v sedmem okvirnem 
programu, kar pomeni, da kjer je splošna zgornja meja finančnega prispevka Skupnosti 50 % 
skupnih upravičenih stroškov, lahko znaša ta delež pri MSP in raziskovalnih centrih 75 %. 
Kjer je delež financiranja nižji (zaradi spoštovanja načela usklajenosti) mora biti to razmerje 
enako (na primer 40 % v „normalnih“ primerih in 60 % pri MSP in raziskovalnih centrih).

Predlog spremembe 37
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ustanovni članici Skupnega podjetja 
GCV sta Evropska skupnost in industrijska 
skupina evropske Skupne tehnološke 
pobude za gorivne celice in vodik (v 

(12) Ustanovni članici Skupnega podjetja 
GCV sta Evropska skupnost in industrijska 
skupina evropske Skupne tehnološke 
pobude za gorivne celice in vodik (v 
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nadaljevanju „industrijska skupina“), ki 
zastopa interese industrije in je odprta za 
zasebna podjetja. Raziskovalna skupina 
lahko postane članica Skupnega podjetja 
GCV.

nadaljevanju „industrijska skupina“), ki 
zastopa interese industrije in je odprta za 
zasebna podjetja in industrijska združenja 
za gorivne celice in vodik. Raziskovalna 
skupina lahko postane članica Skupnega 
podjetja GCV.

Or. en

Obrazložitev

Priznanje vloge sektorskih industrijskih združenj (na primer Fuel Cell Europe, European 
Hydrogen Association in druge) je nujno za uspeh in obstoj skupne tehnološke pobude. Te 
organizacije so ključni nosilci strukturiranja dialoga med oblikovalci politik in industrijo ter 
zagotavljajo boljše možnosti za širjenje informacij in posvetovanje. Prav tako pomagajo 
spodbujati udeležbo MSP, ki nimajo dovolj finančnih in človeških virov za udeležbo v 
bruseljski pobudi.

Predlog spremembe 38
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Predlog uredbe
Člen 5 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Najvišji prispevek Skupnosti Skupnemu 
podjetju GCV za kritje upravnih odhodkov 
in odhodkov iz poslovanja znaša 470 
milijonov EUR. Po ocenah upravni 
odhodki ne bodo presegli 20 milijonov 
EUR. Prispevki izvirajo iz posebnega 
programa „Sodelovanje” za izvajanje 
Sedmega okvirnega programa za raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitvene 
dejavnosti (2007–2013) za izvajanje 
proračuna Skupnosti v skladu z določbami 
člena 54(2)(b) Uredbe (ES, Euratom) št. 
1605/2002. Ureditev finančnega prispevka 
Skupnosti se določi na podlagi splošnega 
sporazuma in letnih finančnih 
sporazumov, ki se sklenejo med Komisijo, 
ki deluje v imenu Skupnosti, in Skupnim 
podjetjem GCV.

4. Začetni prispevek Skupnosti Skupnemu 
podjetju GCV za kritje upravnih odhodkov 
in odhodkov iz poslovanja znaša 470 
milijonov EUR. Prispevek se izplača iz 
proračunskih sredstev splošnega 
proračuna Evropske unije, dodeljenih za 
„energijo“, „nanoznanosti, 
nanotehnologije, materiale in nove 
proizvodne tehnologije“, „okolje 
(vključno s podnebnimi spremembami)“ 
in „promet (vključno z aeronavtiko)“, 
teme posebnega programa za izvajanje 
Sedmega okvirnega programa za raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitvene 
dejavnosti (2007–2013) za izvajanje 
proračuna Skupnosti v skladu z določbami 
člena 54(2)(b) Uredbe (ES, Euratom) št. 
1605/2002. Ta prispevek se lahko 
spremeni med vmesnim pregledom glede 
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na doseženi napredek ter dosežke in 
učinek Skupnega podjetja GCV.

Or. en

Obrazložitev

Justification

Zdajšnji predlog javnega proračuna ne upošteva zneska, ki ga je predvidela tehnološka 
platforma za vodik in gorivne celice (7,4 milijarde evrov med letoma 2007 in 2015, 
pridobljene z javnim in zasebnim financiranjem) in ki je nujen za doseganje ciljev skupne 
tehnološke pobude za gorivne celice in vodik. To je v očitnem nasprotju z javno izraženo 
namero industrije, da prispeva svoj delež potrebnih sredstev, in nenazadnje zmanjšuje 
možnosti za dosego ciljev.

Predlog spremembe 39
Jo Leinen

Predlog uredbe
Priloga - Člen I.3 - odstavek 2 - peta alinea

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– je odprta za članstvo katere koli zasebne 
pravne osebe (vključno z malimi in srednje 
velikimi podjetji), ki je ustanovljena v 
skladu z zakonodajo države članice, 
pridružene države ali države EGP in ima 
registrirani sedež, glavno upravo ali glavni 
kraj poslovanja na zgoraj omenjenem 
območju, pod pogojem, da je takšna 
zasebna pravna oseba dejavna na področju 
gorivnih celic in vodika v Evropi in je 
pripravljena prispevati k ciljem in 
finančnim sredstvom Skupnega podjetja 
GCV.

– je odprta za članstvo katere koli zasebne 
pravne osebe (vključno z malimi in srednje 
velikimi podjetji in ustreznimi 
industrijskimi združenji za gorivne celice 
in vodik), ki je ustanovljena v skladu z 
zakonodajo države članice, pridružene 
države ali države EGP in ima registrirani 
sedež, glavno upravo ali glavni kraj 
poslovanja na zgoraj omenjenem območju, 
pod pogojem, da je takšna zasebna pravna 
oseba dejavna na področju gorivnih celic in 
vodika v Evropi in je pripravljena 
prispevati k ciljem in finančnim sredstvom 
Skupnega podjetja GCV.

Or. en

Obrazložitev

Priznanje vloge sektorskih industrijskih združenj (na primer Fuel Cell Europe, European 
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Hydrogen Association in druge) je nujno za uspeh in obstoj skupne tehnološke pobude. Te 
organizacije so ključni stebri pri strukturiranju dialoga med oblikovalci politik in industrijo 
ter zagotavljajo boljše možnosti za širjenje informacij in posvetovanje. Prav tako pomagajo 
spodbujati udeležbo MSP, ki nimajo dovolj finančnih in človeških virov za udeležbo v pobudi 
iz Bruslja.

Predlog spremembe 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Predlog uredbe
Priloga - Člen I.5 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija v primeru, da se vzpostavi 
raziskovalna skupina, en sedež nameni 
njenemu predstavniku.

2. Komisija v primeru, da se vzpostavi 
raziskovalna skupina, nameni vsaj dva 
sedeža njenim predstavnikom.

Or. pl

Obrazložitev

En sedež v 12-članskem upravnem odboru ne more zagotoviti, da bodo znanstvene raziskave, 
na katerih temelji uspeh vodikove energije, dobile ustrezno pozornost in financiranje.

Predlog spremembe 41
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Predlog uredbe
Priloga - Člen I.5 - odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Upravni odbor lahko za vsak primer 
posebej povabi opazovalce, ki nimajo 
glasovalne pravice, da prisostvujejo 
zasedanju, zlasti so to predstavniki regij in 
regulativnih organov.

8. Upravni odbor lahko za vsak primer 
posebej povabi opazovalce, ki nimajo 
glasovalne pravice, da prisostvujejo 
zasedanju, zlasti so to predstavniki regij in 
regulativnih organov ter ustreznih 
industrijskih združenj za gorivne celice in 
vodik.

Or. en
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Obrazložitev

Tudi združenja za gorivne celice in vodik morajo imeti možnost prisostvovati zasedanjem 
upravnega odbora kot opazovalci.

Predlog spremembe 42
Jo Leinen

Predlog uredbe
Priloga - Člen I.6 - odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izvršni direktor je pravni zastopnik 
Skupnega podjetja GCV. Svoje naloge 
opravlja neodvisno in odgovarja 
upravnemu odboru.

6. Izvršni direktor je pravni zastopnik 
Skupnega podjetja GCV. Svoje naloge 
opravlja neodvisno, zlasti v zvezi z izbiro 
predlogov projektov in upravljanjem 
projektov, in odgovarja upravnemu odboru.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav mora izvršni direktor poročati upravnemu odboru, ne sme noben član upravnega 
odbora imeti neposrednega vpliva na izbiro projektov, zlasti kadar lahko izid nekega projekta 
neposredno ali posredno zadeva katerega od članov.

Predlog spremembe 43
Pia Elda Locatelli

Predlog uredbe
Priloga - Člen I.7 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znanstveni odbor opravlja naslednje 
naloge:

Znanstveni odbor ima naslednje naloge:

– poda mnenje o pomembnosti in 
napredku letnih dejavnosti RTR&P in 
priporoča spremembe;

a) določa znanstvene prednostne naloge 
pri predlogih za letne in večletne načrte 
raziskovalnih dejavnosti;

– poda mnenje o znanstvenih prednostnih 
nalogah za večletni načrt dejavnosti 

b) poda mnenje o znanstvenih dosežkih, 
opisanih v letnem poročilu o dejavnostih;
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RTR&P;
– upravnemu odboru svetuje o 
znanstvenih dosežkih, opisanih v letnem 
poročilu o dejavnostih.

c) svetuje glede sestave odborov za 
medsebojne preglede.

Or. en

Obrazložitev

Vlogo znanstvenega odbora pri odločanju o raziskovalnih prednostnih nalogah je treba 
okrepiti, da se prepreči premočen vpliv kratkoročnih tržnih interesov, kar bi lahko privedlo do 
tega, da bi EU postala ujetnica tehnologij, ki so dolgoročno manj trajnostne.

Predlog spremembe 44
Pia Elda Locatelli

Predlog uredbe
Priloga - Člen I.8 - odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. V primeru, da Skupno raziskovalne 
središče Komisije sodeluje v projektih, se 
njegov stvarni prispevek ne šteje kot del 
prispevka Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Skupno raziskovalno središče bi lahko imelo pomembno vlogo pri oblikovanju raziskav na 
področju vodika in gorivnih celic. Njegovo sodelovanje ne sme pomeniti zmanjšanja 
predvidenega denarnega prispevka Skupnosti ali zvišanja stvarnih prispevkov industrije.

Predlog spremembe 45
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Predlog uredbe
Priloga - Člen I.9 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pravne osebe, ki želijo sodelovati pri 3. Pravne osebe, ki želijo sodelovati pri 
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projektu, oblikujejo konzorcij in imenujejo 
enega izmed članov za koordinatorja 
konzorcija. Običajno je koordinator član 
industrijske skupine ali član raziskovalne 
skupine, če je taka raziskovalna skupina 
ustanovljena. Izjeme potrdi upravni 
odbor.

projektu, oblikujejo konzorcij in imenujejo 
enega izmed članov za koordinatorja 
konzorcija.

Or. en

Obrazložitev

Podjetja, ki sodelujejo v skupni tehnološki pobudi, ne smejo imeti nepoštene konkurenčne 
prednosti pri dostopanju do javnih sredstev in odločanju o vodenju projektov.
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