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Ändringsförslag 34
Pia Elda Locatelli

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. I mars 2007 antog europeiska 
teknikplattformen för bränslecells- och 
vätgasteknik och dess panel för 
genomförande en genomförandeplan där 
det beräknades att en budget på 
7,4 miljarder euro skulle behövas 
2007-2015 för att möta de tekniska 
utmaningarna, varav en tredjedel bör 
användas för forskning och utveckling. 
För att EU ska kunna utveckla teknik som 
är långsiktigt hållbar bör en betydande 
del av budgeten för forskning och 
utveckling anslås till genombrottsinriktad 
forskning.

Or. en

Ändringsförslag 35
Pia Elda Locatelli

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Det krävs betydande genombrott på 
ett antal områden för att bränslecells- och 
vätgasteknik ska kunnas utnyttjas 
effektivt. Kommissionen bör därför spela 
en nyckelroll för att se till att rätt tonvikt 
läggs på långsiktig forskning och att 
denna får lämpligt stöd, och bör beakta 
rekommendationerna från de rådgivande 
organen till det gemensamma företaget 
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för bränsleceller och vätgas, dvs. den 
vetenskapliga kommittén och 
medlemsstaternas högnivågrupp.

Or. en

Motivering

Långsiktig forskning bör spela en viktig roll i det gemensamma teknikinitiativet.

Ändringsförslag 36
Pia Elda Locatelli

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Små och medelstora företag, 
forskningscentrum och universitet bör 
uppmuntras att medverka i verksamhet 
för forskning och teknisk utveckling. I 
enlighet med reglerna för deltagande i 
sjunde ramprogrammet bör små och stora 
företag, forskningscentrum och 
universitet kunna få sina stödberättigade 
kostnader finansierade med offentliga 
medel med femtio procent mer än andra 
aktörer.

Or. en

Motivering

Finansieringen av projekt bör följa principerna i reglerna för deltagande i 
sjunde ramprogrammet, vilket innebär att medan EU:s ekonomiska bidrag kan uppgå till 
högst 50 procent av de totala stödberättigade kostnaderna i allmänhet, kan procentsatsen 
vara 75 procent för små och medelstora företag och för forskningscentrum. Vid en lägre 
finansieringsnivå (då matchningsprincipen följs) bör proportionen förbli densamma 
(t.ex. 40 procent i ”normala” fall och 60 procent för små och medelstora företag och 
forskningscentrum).



AM\712990SV.doc 5/10 PE402.922v01-00

SV

Ändringsförslag 37
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Grundarna av det gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas bör 
vara Europeiska gemenskapen och 
European Fuel Cell and Hydrogen Joint 
Technology Initiative Industry Grouping –
näringslivsgruppen för det gemensamma 
europeiska teknikinitiativet för 
bränsleceller och vätgas – (nedan kallad 
”näringslivsgruppen”) som företräder 
näringslivets intressen och som är öppen 
för privata företag. En forskningsgrupp kan 
bli medlem av det gemensamma företaget 
för bränsleceller och vätgas.

(12) Grundarna av det gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas bör 
vara Europeiska gemenskapen och 
European Fuel Cell and Hydrogen Joint 
Technology Initiative Industry Grouping –
näringslivsgruppen för det gemensamma 
europeiska teknikinitiativet för 
bränsleceller och vätgas – (nedan kallad 
”näringslivsgruppen”) som företräder 
näringslivets intressen och som är öppen 
för privata företag och 
branschorganisationer för bränsleceller 
och vätgas. En forskningsgrupp kan bli 
medlem av det gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas.

Or. en

Motivering

Ett erkännande av branschorganisationernas roll (såsom Fuel Cell Europe, 
European Hydrogen Association m.fl.) är viktigt för det gemensamma teknikinitiativets 
framgång och kontinuitet. Dessa organisationer är hörnpelare i struktureringen av dialogen 
mellan beslutsfattare och näringslivet och möjliggör större informationsspridning och 
samråd. De underlättar för små och medelstora företag som inte har de ekonomiska och 
personella resurserna att delta i initiativen från Bryssel.

Ändringsförslag 38
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Gemenskapens bidrag till löpande 
kostnader och driftskostnader för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 

4. Gemenskapens bidrag till löpande 
kostnader och driftskostnader för det 
gemensamma företaget för bränsleceller 
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och vätgas ska uppgå till högst
470 miljoner euro. De löpande 
kostnaderna beräknas inte överskrida 
20 miljoner euro. Bidragen ska komma
från det särskilda programmet 
”Samarbete” för genomförande av sjunde 
ramprogrammet för forskning, teknisk 
utveckling och demonstration (2007–2013) 
och gemenskapens budget enligt 
bestämmelserna i artikel 54.2 b i 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.
Detaljerna för gemenskapens finansiella 
bidrag ska fastställas i ett allmänt avtal 
och årliga finansieringsavtal som ingås 
mellan kommissionen, på gemenskapens 
vägnar, och det gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas.

och vätgas ska inledningsvis uppgå till 
470 miljoner euro. Bidraget ska utbetalas 
genom anslag i EU:s allmänna budget till 
”Energi”, ”Nanovetenskap, nanoteknik, 
material och ny produktionsteknik”, 
”Miljö (inbegripet klimatförändringar)” 
och "Transport (inbegripet flygteknik)” i 
det särskilda programmet för 
genomförande av sjunde ramprogrammet 
för forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) och 
gemenskapens budget enligt 
bestämmelserna i artikel 54.2 b i 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.
Bidraget får ses över under en 
halvtidsöversyn mot bakgrund av de 
framsteg och resultat det gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas har 
gjort och vilken inverkan det haft.

Or. en

Motivering

Det belopp som är avsett för teknikplattformen för bränslecells- och vätgasteknik 
(7,4 miljarder euro 2007–2015 som ska finansieras med offentliga och privata medel) och 
som är nödvändigt för att nå målen för det gemensamma företaget för bränsleceller och 
vätgas och det gemensamma teknikinitiativet, avspeglas inte i det nuvarande allmänna 
budgetförslaget. Detta står inte enbart i skarp kontrast till näringslivets avsiktsförklaring att 
investera sin del av de medel som krävs, utan den här otillräckliga investeringen medför 
också klar risk för att målen inte kommer att nås. 

Ändringsförslag 39
Jo Leinen

Förslag till förordning
Bilaga – Artikel I.3 – punkt 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– är öppen för alla privata juridiska 
personer (inklusive små och medelstora 
företag) som bildats i enlighet med lagarna 
i en medlemsstat eller associerat land eller 
en EES-stat och har sitt huvudkontor, sin 

– är öppen för alla privata juridiska 
personer (inklusive små och medelstora 
företag och berörda
branschorganisationer för bränsleceller 
och vätgas), som bildats i enlighet med 
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centrala administration eller bedriver sin 
huvudsakliga verksamhet inom detta 
område, under förutsättning att den 
juridiska personen är aktiv på området för 
bränsleceller och vätgas i Europa och 
tänker bidra till det gemensamma 
företagets mål och resurser.

lagarna i en medlemsstat eller associerat 
land eller en EES-stat och har sitt 
huvudkontor, sin centrala administration 
eller bedriver sin huvudsakliga verksamhet 
inom detta område, under förutsättning att 
den juridiska personen är aktiv på området 
för bränsleceller och vätgas i Europa och 
tänker bidra till det gemensamma 
företagets mål och resurser.

Or. en

Motivering

Ett erkännande av branschorganisationernas roll (såsom Fuel Cell Europe, 
European Hydrogen Association m.fl.) är viktigt för det gemensamma teknikinitiativets 
framgång och kontinuitet. Dessa organisationer är hörnpelare i struktureringen av dialogen 
mellan beslutsfattare och näringslivet och möjliggör större informationsspridning och 
samråd. De underlättar för små och medelstora företag som inte har de ekonomiska och 
personella resurserna att delta i initiativen från Bryssel.

Ändringsförslag 40
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Förslag till förordning
Bilaga – Artikel I.5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska överlåta en av sina 
platser till forskningsgruppen, om en sådan 
etableras.

2. Kommissionen ska överlåta minst två av 
sina platser till forskningsgruppen, om en 
sådan etableras.

Or. pl

Motivering

En enda plats i företagets tolvhövdade styrelse räcker inte för att den vetenskapliga 
forskningen, som är avgörande för en lyckad satsning på vätgasenergi, ska få den ställning 
och finansiering som krävs. 
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Ändringsförslag 41
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Förslag till förordning
Bilaga – Artikel I.5 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Företagets styrelse kan bjuda in 
observatörer från fall till fall, utan rösträtt, 
för att delta i sammanträdena, framför allt 
företrädare för regionerna och olika 
tillsynsorgan.

8. Företagets styrelse kan bjuda in 
observatörer från fall till fall, utan rösträtt, 
för att delta i sammanträdena, framför allt 
företrädare för regionerna och olika 
tillsynsorgan och berörda
branschorganisationer för bränsleceller 
och vätgas.

Or. en

Motivering

Också bränslecells- och vätgasorganisationerna måste kunna delta i sammanträdena som 
observatörer.

Ändringsförslag 42
Jo Leinen

Förslag till förordning
Bilaga – Artikel I.6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den verkställande direktören ska 
juridiskt företräda det gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas. Han 
eller hon ska utföra sina åligganden 
självständigt och vara ansvarig inför 
företagets styrelse.

6. Den verkställande direktören ska 
juridiskt företräda det gemensamma 
företaget för bränsleceller och vätgas. Han 
eller hon ska utföra sina åligganden 
självständigt, särskilt i fråga om val av
projektförslag och projektledning och vara 
ansvarig inför företagets styrelse.

Or. en

Motivering

Den verkställande direktören bör rapportera till företagets styrelse, men ingen av 
styrelseledamöterna bör ha direkt inflytande på valet av projekt, i synnerhet när vissa projekt 
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och dess resultat direkt eller indirekt kan beröra en ledamot.

Ändringsförslag 43
Pia Elda Locatelli

Förslag till förordning
Bilaga – Artikel I.7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den vetenskapliga kommittén ska utföra 
följande uppgifter:

4. Den vetenskapliga kommittén ska ha
följande uppgifter:

– Avge yttrande om relevans och framsteg 
för årets verksamhet inom forskning, 
teknisk utveckling och demonstration och 
rekommendera eventuella ändringar.

a) Fastställa de vetenskapliga 
prioriteringarna i förslagen till den årliga 
och fleråriga planen för 
forskningsverksamhet.

– Avge yttrande om de vetenskapliga 
prioriteringarna för den fleråriga planen 
för forskning, teknisk utveckling och 
demonstration.

b) Avge yttrande om de vetenskapliga 
resultat som beskrivits i den årliga 
verksamhetsrapporten.

– Ge råd åt företagets styrelse om 
vetenskapliga resultat som beskrivits i den 
årliga verksamhetsrapporten.

c) Ge råd om sammansättningen av 
peer review-kommittéerna.

Or. en

Motivering

Den vetenskapliga kommittén bör få ett större inflytande över vilken forskning som ska 
prioriteras för att förhindra att kortsiktiga kommersiella hänsyn kommer att spela alltför stor 
roll, vilket till sist kan leda till att EU blir låst till teknik som är långsiktigt mindre hållbar.

Ändringsförslag 44
Pia Elda Locatelli

Förslag till förordning
Bilaga – Artikel I.8 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Om kommissionens gemensamma 
forskningscentrum deltar i projektet ska
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dess bidrag in natura inte anses utgöra 
del av gemenskapens bidrag.

Or. en

Motivering

Det gemensamma forskningscentrumet skulle kunna spela en viktig roll i utvecklingen av 
vätgas och bränsleceller. Att det gemensamma forskningscentrumet deltar ska inte minska 
gemenskapens planerade kontantbidrag och inte heller öka näringslivets motsvarande in 
natura-bidrag.

Ändringsförslag 45
Pia Elda Locatelli, Jo Leinen

Förslag till förordning
Bilaga – Artikel I.9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De juridiska personer som önskar delta i 
ett projekt ska bilda ett konsortium och 
utse en av sina medlemmar till samordnare. 
Normalt ska samordnaren vara medlem 
av näringslivsgruppen, eller medlem av 
forskningsgruppen, om en sådan 
forskningsgrupp har inrättats. Undantag 
ska godkännas av företagets styrelse.

3. De juridiska personer som önskar delta i 
ett projekt ska bilda ett konsortium och 
utse en av sina medlemmar till samordnare.

Or. en

Motivering

Företag som är aktiva inom det gemensamma teknikinitiativet bör inte ges en orättvis 
konkurrensfördel när det gäller tillgång till offentliga medel och projektledarskap.
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