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PR_CNS_art51am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o založení společného podniku pro palivové články a vodík
(KOM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh, který Komise předložila Radě (KOM(2007)0571),

– s ohledem na článek 171 Smlouvy o ES, na jehož základě Rada konzultovala 
s Parlamentem (C6-0446/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6 - 0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 
odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. žádá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 9

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(9) Cílem společné technologické 
iniciativy pro palivové články a vodík je 
realizovat v Evropě program výzkumu, 
technologického rozvoje a demonstrací 
v oblasti palivových článků a vodíku. 
Činnosti programu by se měly provádět ve 
spolupráci se zúčastněnými subjekty 
z průmyslu, včetně malých a středních 
podniků, a s výzkumnými středisky, 

(9) Cílem společné technologické 
iniciativy pro palivové články a vodík je 
realizovat v Evropě program výzkumu, 
technologického rozvoje a demonstrací 
v oblasti palivových článků a vodíku. Tyto 
činnosti, které by měly stavět na práci 
prováděné Evropskou technologickou 
platformou pro vodík a palivové články, 
by se měly provádět ve spolupráci se 
zúčastněnými subjekty z průmyslu, včetně 
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vysokými školami a regiony. malých a středních podniků, a 
s výzkumnými středisky, vysokými 
školami a regiony.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité stavět na práci, která již byla odvedena technologickou platformou, jako je 
například strategický výzkumný program a strategie zavádění do praxe.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 10

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na partnerství veřejného a 
soukromého sektoru zahrnující významné 
zúčastněné subjekty a na jeho dlouhodobou 
činnost, na výsledné socioekonomické 
přínosy pro evropské občany, na sdružení 
finančních zdrojů a spolufinancování 
výzkumu, technologického rozvoje a 
demonstrací v oblasti palivových článků a 
vodíku ze strany Komise a průmyslu, na 
rozsáhlé vědecké a technické znalosti, 
které jsou zapotřebí, a na vkládaná práva 
průmyslového vlastnictví je zásadně 
důležité, aby byl založen společný podnik 
pro palivové články a vodík (dále jen 
„společný podnik pro palivové články a 
vodík“) podle článku 171 Smlouvy. Tento 
právní subjekt by měl zajistit koordinované 
využití a efektivní řízení prostředků 
přidělených na Společnou technologickou 
iniciativu pro palivové články a vodík. 
Společný podnik pro palivové články a 
vodík by měl být zřízen na počáteční
období 10 let končící dne 31. prosince 
2017, aby bylo zajištěno odpovídající 
řízení činností zahájených, ale 
nedokončených v průběhu sedmého 
rámcového programu (2007–2013). Toto 
období může být prodlouženo.

(10) S ohledem na partnerství veřejného a 
soukromého sektoru zahrnující významné 
zúčastněné subjekty a na jeho dlouhodobou 
činnost, na výsledné socioekonomické 
přínosy pro evropské občany, na sdružení 
finančních zdrojů a spolufinancování 
výzkumu, technologického rozvoje a 
demonstrací v oblasti palivových článků a 
vodíku ze strany Komise a průmyslu, na 
rozsáhlé vědecké a technické znalosti, 
které jsou zapotřebí, a na vkládaná práva 
průmyslového vlastnictví je zásadně 
důležité, aby byl založen společný podnik 
pro palivové články a vodík (dále jen 
„společný podnik pro palivové články a 
vodík“) podle článku 171 Smlouvy. Tento 
právní subjekt by měl zajistit koordinované 
využití a efektivní řízení prostředků 
přidělených na Společnou technologickou 
iniciativu pro palivové články a vodík. 
Společný podnik pro palivové články a 
vodík by měl být zřízen na období 
do 31. prosince 2017, aby bylo zajištěno 
odpovídající řízení činností zahájených, ale 
nedokončených v průběhu sedmého 
rámcového programu (2007–2013). Zajistí 
se, aby se po poslední výzvě k předkládání 
návrhů v roce 2013 projekty, které budou 
stále probíhat, uskutečňovaly, sledovaly 
a financovaly až do roku 2017. 
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Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sjednotit text s dalšími společnými technologickými 
iniciativami, aby byl zajištěn důsledný a horizontální přístup.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 12

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(12) Zakládajícími členy společného 
podniku pro palivové články a vodík by 
měly být Evropské společenství a Evropské 
průmyslové uskupení pro společnou 
technologickou iniciativu pro palivové 
články a vodík (dále jen „průmyslové 
uskupení“), které zastupuje zájmy 
průmyslu a je otevřené soukromým 
společnostem. Členem společného 
podniku pro palivové články a vodík se 
může stát také výzkumné uskupení.

(12) Zakládajícími členy společného 
podniku pro palivové články a vodík by 
měly být Evropské společenství 
zastoupené Komisí a Evropské průmyslové 
uskupení pro společnou technologickou 
iniciativu pro palivové články a vodík (dále 
jen „průmyslové uskupení“), které 
zastupuje zájmy průmyslu a je otevřené 
soukromým společnostem. Členem 
společného podniku pro palivové články 
a vodík se může stát také výzkumné 
uskupení.

Or. en

Odůvodnění

Zajišťuje právní jasnost.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 13

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(13) Provozní náklady společného 
podniku pro palivové články a vodík by 
měly od počátku rovným dílem hradit 
Evropské společenství a průmyslové 
uskupení, a to ve formě peněžního plnění. 
Bude-li založeno výzkumné uskupení, 
mělo by hradit 1/12 provozních nákladů
podniku.

(13) Provozní náklady společného 
podniku pro palivové články a vodík by 
měly od počátku rovným dílem hradit 
Evropské společenství a průmyslové 
uskupení, a to ve formě peněžního plnění. 
Bude-li založeno výzkumné uskupení, 
mělo by také hradit provozní náklady
podniku.
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Or. en

Odůvodnění

Je důležité plně do společné technologické iniciativy zapojit výzkumnou obec, neboť výzkum 
v jeho počátečním stadiu by měl být významnou součástí jejího budoucího pracovního 
programu. Aby výzkumné obci nebyly kladeny zbytečně vysoké překážky v účasti na 
společném podniku, měly by být příspěvky členů výzkumné obce úměrné provozním nákladům.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

13a) Provozní náklady a zejména 
administrativní náklady by měly být 
udržovány na absolutním minimu, 
přičemž by měly být plně využívány zdroje 
a organizační systémy existujících 
orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité omezit zbytečnou byrokracii a zřizování dalších orgánů.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 14

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(14) Provozní náklady na výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace by 
měly být financovány Společenstvím a 
soukromým sektorem.

(14) Provozní náklady by měly být 
financovány Společenstvím, průmyslem a 
dalšími veřejnými a soukromými právními 
subjekty, které se účastní příslušných 
činností. K dispozici může být další 
financování, mimo jiné ze strany 
Evropské investiční banky, zejména 
v souladu s finančním nástrojem pro 
sdílení rizik vytvořeného společně 
Evropskou investiční bankou a Komisí 
podle přílohy III k rozhodnutí 
č. 971/2006/ES.
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Or. en

Odůvodnění

Aby v této oblasti došlo k co největšímu navýšení veřejných a soukromých investic 
do výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací, měly by být všechny finanční možnosti 
ponechány otevřené, včetně financování Evropskou investiční bankou prostřednictvím 
finančního nástroje pro řízení rizik, který byl vytvořen v sedmém rámcovém programu.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

14a) Protože je nutné zajistit stálé 
podmínky zaměstnanosti a rovné 
zacházení s personálem a přilákat 
specializovaný vědecký a technický 
personál nejvyšší kvality, je zapotřebí, aby 
byla Komise oprávněna vyslat do 
společného podniku pro palivové články 
a vodík tolik úředníků, kolik považuje 
za nezbytné. Zbytek zaměstnanců by měl 
společný podnik pro palivové články a 
vodík přijmout v souladu s právními 
předpisy hostitelského státu v oblasti 
zaměstnanosti.

Or. en

Odůvodnění

Část zaměstnanců společné technologické iniciativy, která není v zaměstnaneckém poměru 
u Evropské komise a která bude přijata společnou technologickou iniciativou nebo navržena 
odvětvím průmyslu, musí být přijata v souladu s právními předpisy v oblasti zaměstnanosti, 
které jsou platné v hostitelském státu.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 15 

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(15) Společný podnik pro palivové články 
a vodík by měl být subjektem zřízeným 
Společenstvím, jemuž by měl absolutorium 

(15) Společný podnik pro palivové články 
a vodík by měl být subjektem zřízeným 
Společenstvím, jemuž by měl absolutorium 
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za plnění rozpočtu udílet Evropský 
parlament na základě doporučení Rady. 
Měly by se však zohlednit zvláštnosti 
vyplývající z povahy společné 
technologické iniciativy jakožto partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, zejména 
ty, které vyplývají z příspěvku soukromého 
sektoru do rozpočtu.

za plnění rozpočtu udílet Evropský 
parlament s přihlédnutím k doporučení 
Rady.

Or. en

Odůvodnění

Obdobně jako stanoví závěry třístranného jednání ze dne 7. března 2007 o společném podniku 
pro ITRE, by měl Evropský parlament dostat plnou a nepodmíněnou odpovědnost za 
absolutorium za provádění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík.

Pozměňovací návrh 9
Článek 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem provádění společné 
technologické iniciativy (dále jen 
„společná technologická iniciativa“) pro 
palivové články a vodík se na období 
končící dne 31. prosince 2017 zakládá ve 
smyslu článku 171 Smlouvy společný 
podnik (dále jen „společný podnik pro 
palivové články a vodík“).Toto období lze 
prodloužit změnou tohoto nařízení.

1. Za účelem provádění společné 
technologické iniciativy (dále jen 
„společná technologická iniciativa“) pro 
palivové články a vodík se na období 
končící dne 31. prosince 2017 zakládá ve 
smyslu článku 171 Smlouvy společný 
podnik (dále jen „společný podnik pro 
palivové články a vodík“). Zajistí se, aby 
po poslední výzvě k předkládání návrhů 
v roce 2013 byly projekty, které budou 
stále probíhat, uskutečňovány, sledovány 
a financovány až do roku 2017.

2. Společný podnik pro palivové články a 
vodík má právní subjektivitu. V členských 
státech požívá společný podnik nejširší 
způsobilosti k právním úkonům, kterou 
přiznávají právnickým osobám právní 
předpisy daného státu. Může zejména 
nabývat a zcizovat movitý i nemovitý 
majetek a vystupovat před soudem.

2. Společný podnik pro palivové články a 
vodík je orgánem Společenství, jak uvádí 
článek 185 finančního nařízení a odstavec 
47 Interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení ze dne 17. května 2006*. Ve všech 
členských státech požívá společný podnik 
nejširší způsobilosti k právním úkonům, 
kterou přiznávají právnickým osobám 
právní předpisy daného státu. Může 
zejména nabývat a zcizovat movitý 
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i nemovitý majetek a vystupovat před 
soudem.

3. Společný podnik pro palivové články a 
vodík se považuje za mezinárodní 
organizaci ve smyslu čl. 22 písm. c) 
směrnice 2004/17/ES a čl. 15 písm. c) 
směrnice 2004/18/ES.
4. Sídlo společného podniku pro palivové 
články a vodík je v Bruselu v Belgii.

4. Sídlo společného podniku pro palivové 
články a vodík je v Bruselu v Belgii.

5. Stanovy společného podniku pro 
palivové články a vodík jsou uvedeny 
v příloze.

5. Stanovy společného podniku pro 
palivové články a vodík jsou uvedeny 
v příloze.
 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasné, že tento společný podnik je orgánem Společenství a že parlamentní 
kontrola nad rozpočtem je tak zaručena.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 2 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Zejména: 2. Zejména:

-a) usiluje o postavení Evropské unie 
do čela světového vývoje v oblasti 
palivových článků a vodíkových 
technologií a o prolomení trhu v oblasti 
palivových článků a vodíkových 
technologií, aby se trhu podařilo 
dosáhnout podstatných přínosů, které se 
od těchto technologií očekávají;

(a) koordinovaným způsobem podporuje 
výzkum, technologický rozvoj a 
demonstrace (dále jen „výzkum,
technologický rozvoj a demonstrace“) 
v členských státech a přidružených zemích
s cílem překonat selhání trhu a obrátit 

(a) koordinovaným způsobem podporuje 
výzkum, technologický rozvoj a 
demonstrace (dále jen „výzkum
a technologický rozvoj“) v členských 
státech a zemích přidružených k sedmému
rámcovému programu (dále jen 
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pozornost na vývoj tržních aplikací a tím 
usnadňovat dodatečné úsilí průmyslu o 
rychlé zavedení palivových článků a 
vodíkových technologií do praxe;

„přidružené země“) s cílem překonat 
selhání trhu a obrátit pozornost na vývoj 
tržních aplikací a tím usnadňovat 
dodatečné úsilí průmyslu o rychlé zavedení 
palivových článků a vodíkových 
technologií do praxe;

(b) podporuje provádění výzkumných 
priorit společné technologické iniciativy 
pro palivové články a vodík, zejména 
udělováním grantů na základě 
konkurenčních výzev k předkládání 
návrhů;

(b) podporuje provádění výzkumných 
priorit společné technologické iniciativy 
pro palivové články a vodík, včetně 
výzkumu orientovaného na průlom, 
zejména udělováním grantů na základě 
konkurenčních výzev k předkládání 
návrhů;

(c) snaží se stimulovat zvýšení veřejných a 
soukromých investic do výzkumu v oblasti 
palivových článků a vodíkových 
technologií v členských státech a 
přidružených zemích;

(c) snaží se stimulovat zvýšení veřejných a 
soukromých investic do výzkumu v oblasti 
palivových článků a vodíkových 
technologií v členských státech a 
přidružených zemích;

(d) uzavírá smlouvy o službách a 
dodávkách nezbytné pro fungování 
společného podniku pro palivové články a 
vodík;
(e) zajišťuje účelnost a účinnost společné 
technologické iniciativy pro palivové 
články a vodík.

Or. en

Odůvodnění

Právní text by měl odrážet hlavní cíle a zaměřovat se na ně. Další činnosti jsou již uvedené ve 
stanovách a není třeba je nově zmiňovat. Než se tyto technologie budou moci komerčně 
uplatnit, je zapotřebí provést výzkum orientovaný na průlom, přičemž společný podnik by jej 
měl podporovat.

Pozměňovací návrh 11
Článek 3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 vypouští se

Členové
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1. Zakládajícími členy společného 
podniku pro palivové články a vodík (dále 
jen „zakládající členové“) jsou:
(a) Evropské společenství zastoupené 
Komisí a
(b) Evropské průmyslové uskupení pro 
společnou technologickou iniciativu pro 
palivové články a vodík, založené podle 
belgických právních předpisů (dále jen 
„průmyslové uskupení“).
2. Členem se může stát výzkumné 
uskupení zastupující neziskové výzkumné 
organizace, vysoké školy a výzkumná 
střediska (dále jen „člen“), pokud bude 
založen subjekt zastupující výzkumnou 
obec. Bude-li výzkumné uskupení 
založeno, bude mít jedno místo ve správní 
radě.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sjednotit text s dalšími společnými technologickými 
iniciativami, aby byl zajištěn důsledný a horizontální přístup. Sjednání ustanovení jak 
v právním textu, tak ve stanovách by bylo zbytečnou duplikací a mohlo by vést dokonce 
k právním nesrovnalostem.

Pozměňovací návrh 12
Článek 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 vypouští se

Orgány

1. Výkonnými orgány společného 
podniku pro palivové články a vodík jsou:
(a) správní rada a 
(b) programová kancelář.
2. Poradními orgány společného 
podniku pro palivové články a vodík jsou:
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(a) skupina členských států na vysoké 
úrovni a
(b) vědecký výbor.
3. Valné shromáždění zúčastněných 
subjektů je fórem pro konzultace o 
pokroku, dosažené úrovni, budoucím 
uspořádání a řízení výzkumných činností. 
Valné shromáždění zúčastněných 
subjektů je otevřeno všem zúčastněným 
subjektům z veřejného i soukromého 
sektoru a mezinárodním zájmovým 
skupinám z členských států i z třetích 
zemí. Jeho zasedání se svolává jednou za 
rok.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sjednotit text s dalšími společnými technologickými 
iniciativami, aby byl zajištěn důsledný a horizontální přístup. Sjednání ustanovení jak 
v právním textu, tak ve stanovách by bylo zbytečnou duplikací a mohlo by vést dokonce 
k právním nesrovnalostem.

Pozměňovací návrh 13
Článek 5

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje financování Příspěvky Společenství

1. Činnosti společného podniku pro 
palivové články a vodík jsou společně 
financovány z příspěvků jeho 
zakládajících členů a člena. Kromě toho 
se mohou přijímat také příspěvky na 
projekty od členských států, přidružených 
států, regionů či jiných zúčastněných 
subjektů, které sdílejí cíle společné 
technologické iniciativy.
2. Provozní náklady společného 
podniku pro palivové články a vodík od 
počátku rovným dílem hradí Evropské 
společenství a průmyslové uskupení, a to 
ve formě peněžního plnění. Je-li založeno 
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výzkumné uskupení, hradí 1/12 těchto 
provozních nákladů. V tom případě 
příspěvek Komise odpovídajícím 
způsobem poklesne. 
3. Provozní náklady na výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace se 
společně financují z finančního příspěvku 
Společenství a z věcných příspěvků od 
soukromých právních subjektů, které se 
účastní příslušných činností, přičemž výše 
těchto příspěvků odpovídá alespoň výši 
příspěvků Společenství.
4. Maximální příspěvek Společenství na 
provozní náklady společného podniku pro 
palivové články a vodík a provozní 
náklady na výzkum, technologický rozvoj 
a demonstrace činí 470 milionů EUR. 
Odhaduje se, že provozní náklady podniku 
nepřekročí 20 milionů EUR. Příspěvky 
pocházejí ze zvláštního programu 
„Spolupráce“, kterým se provádí sedmý 
rámcový program pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace 
(2007–2013), jímž se provádí rozpočet 
Společenství v souladu s čl. 54 odst. 2 
písm. b) nařízení (ES, Euratom) 
č. 1605/2002. Podrobnosti ohledně 
finančního příspěvku Společenství stanoví 
obecná dohoda a roční finanční dohody, 
které Komise jménem Společenství uzavře 
se společným podnikem pro palivové 
články a vodík.

1. Maximální příspěvek Společenství na 
provozní náklady společného podniku pro 
palivové články a vodík (včetně 
administrativních nákladů) a provozní 
náklady na výzkum, technologický rozvoj 
a demonstrace činí 470 milionů EUR.
Příspěvky jsou placeny z položek 
souhrnného rozpočtu Evropské unie 
přidělených na „Energetiku“, „Nanovědy, 
nanotechnologie, materiály a nové 
výrobní technologie“, „Životní prostředí 
(včetně změny klimatu)“ a „Dopravu 
(včetně letectví)“, oblasti zvláštního 
programu „Spolupráce“, kterým se provádí 
sedmý rámcový program pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace 
(2007–2013), jímž se provádí rozpočet 
Společenství v souladu s čl. 54 odst. 2 
písm. b) nařízení (ES, Euratom) 
č. 1605/2002.

5. Nebude-li zajištěno financování po roce 
2013 (kdy končí sedmý rámcový program, 
dále jen „RP7“), budou v letech 2014–
2017 pokračovat jen ty projekty, u nichž 
byla dohoda o grantu podepsána 
nejpozději dne 31. prosince 2013.

2. Podrobnosti ohledně finančního 
příspěvku Společenství stanoví obecná 
dohoda a roční finanční dohody, které 
Komise jménem Společenství uzavře se 
společným podnikem pro palivové články 
a vodík.
2a. Část příspěvku Společenství na 
společný podnik pro palivové články a 
vodík pro financování činností v oblasti 
výzkumu a technologického rozvoje se 
uděluje na základě otevřených 
konkurenčních výzev k předkládání 
návrhů a na základě hodnocení 
navrhovaného projektu – vypracovaného 
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za pomoci nezávislých odborníků.
2b. Příspěvek Komise na provozní náklady 
nesmí přesáhnout 20 milionů EUR 
vyplácených v ročních splátkách ve výši 
maximálně 2 miliony EUR; jakákoli část 
tohoto příspěvku, která nebude vyčerpána 
v daném roce, bude v následujících letech 
k dispozici na činnosti spojené 
s výzkumem a technologickým rozvojem;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sjednotit text s dalšími společnými technologickými 
iniciativami, aby byl zajištěn důsledný a horizontální přístup. Sjednání ustanovení jak v 
právním textu, tak ve stanovách by bylo zbytečnou duplikací a mohlo by vést dokonce k 
právním nesrovnalostem. Pro ostatní ustanovení je použito stejné znění jako v ostatních 
společných technologických iniciativách. Na závěr je důležité, aby provozní náklady byly 
udržovány na co nejnižší úrovni a aby v žádném případě nepřekročily částku 5 % celkového 
příspěvku Společenství.

Pozměňovací návrh 14
Článek 6

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se

Účast na projektech

1. Při splnění minimálních podmínek je 
účast na projektech otevřená právním 
subjektům a mezinárodním organizacím 
usazeným v členském státě, přidružené 
zemi nebo jakékoli třetí zemi.
2. U projektů financovaných společným 
podnikem pro palivové články a vodík 
musejí být splněny tyto minimální 
podmínky:
(a) musejí se jich účastnit nejméně tři 
právní subjekty, z nichž všechny musejí 
být usazené v členském státě nebo 
přidružené zemi a žádné dva z nich 
nesmějí být usazené ve stejném členském 
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státě nebo přidružené zemi;
(b) všechny tři právní subjekty musejí být 
vzájemně nezávislé ve smyslu článku 6 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1906/2006, kterým se stanoví 
pravidla pro účast podniků, výzkumných 
středisek a vysokých škol na akcích 
v rámci sedmého rámcového programu a 
pro šíření výsledků výzkumu (2007 až 
2013);
(c) alespoň jeden z těchto právních 
subjektů musí být členem průmyslového 
uskupení nebo výzkumného uskupení, 
pokud je výzkumné uskupení založeno.
3. Právní subjekty, které se chtějí účastnit 
projektu, vytvoří konsorcium a jmenují 
z řad svých členů jednoho koordinátora 
konsorcia. Koordinátor je obvykle členem 
průmyslového uskupení nebo výzkumného 
uskupení, pokud je výzkumné uskupení 
založeno. Výjimky schvaluje správní rada.
4. U smluv o službách nebo o dodávkách, 
podpůrných akcí, studií a vzdělávacích 
činností financovaných společným 
podnikem pro palivové články a vodík je 
minimální podmínkou účast jednoho 
právního subjektu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sjednotit text s dalšími společnými technologickými 
iniciativami, aby byl zajištěn důsledný a horizontální přístup. Sjednání ustanovení jak 
v právním textu, tak ve stanovách by bylo zbytečnou duplikací a mohlo by vést dokonce 
k právním nesrovnalostem.

Pozměňovací návrh 15
Článek 7

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Způsobilost pro financování



PE402.530v01-00 18/41 PR\707563CS.doc

CS

1. Příspěvek Společenství na společný 
podnik pro palivové články a vodík pro 
financování činností v oblasti výzkumu, 
technologického rozvoje a demonstrací se 
uděluje na základě konkurenčních výzev 
k předkládání návrhů.
2. Ve výjimečných případech, kdy se to 
považuje za vhodné pro účinné plnění 
výzkumných cílů, může společný 
podnik pro palivové články a vodík 
vypisovat výběrová řízení.
3. Způsobilými pro takové financování 
jsou soukromé právní subjekty splňující 
všechna tato kritéria:
(a) jsou usazeny v členském státě nebo 
mají sídlo, ústředí nebo hlavní místo 
podnikání ve státě, který je smluvní 
stranou Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo který je 
přidruženou nebo kandidátskou zemí;
(b) vykonávají příslušné činnosti v oblasti 
výzkumu, technologického rozvoje a 
demonstrací, industrializace nebo 
zavádění palivových článků nebo 
vodíkových technologií do praxe, případně 
mají konkrétní plány na zahájení 
takových činností v blízké budoucnosti, a 
to na území Evropské unie nebo 
Evropského hospodářského prostoru.
4. Pro financování jsou způsobilé také:
(a) neziskové veřejné subjekty, včetně 
institucí středního a vyššího vzdělávání, 
usazené v členském státě, přidružené 
zemi, kandidátské zemi nebo v rámci 
EHP;
(b) mezinárodní organizace, které mají 
právní subjektivitu podle mezinárodního 
práva veřejného, a také specializované 
agentury zřízené těmito mezivládními 
organizacemi; 
(c) právní subjekty ze třetích zemí, pokud 
správní rada jejich účast považuje za 
zvláště přínosnou pro daný projekt.
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Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sjednotit text s dalšími společnými technologickými 
iniciativami, aby byl zajištěn důsledný a horizontální přístup. Sjednání ustanovení jak v 
právním textu, tak ve stanovách by bylo zbytečnou duplikací a mohlo by vést dokonce k 
právním nesrovnalostem.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 9 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Na zaměstnance společného 
podniku pro palivové články a vodík se 
vztahuje služební řád úředníků 
Evropských společenství, pracovní řád 
ostatních zaměstnanců Evropských 
společenství a pravidla společně přijatá 
orgány Evropského společenství za 
účelem uplatnění tohoto služebního řádu 
a pracovního řádu.

1. Společný podnik pro palivové články 
a vodík provádí nábor svého personálu 
v souladu s předpisy platnými v hostitelské 
zemi. Komise může vyslat do společného 
podniku pro palivové články a vodík tolik 
úředníků, kolik považuje za nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sjednotit text s postojem Parlamentu k dalším 
společným technologickým iniciativám, aby byl zajištěn důsledný a horizontální přístup.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 9 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve vztahu ke svým zaměstnancům 
vykonává společný podnik pro palivové 
články a vodík pravomoci svěřené 
služebním řádem úředníků Evropských 
společenství orgánu oprávněnému ke 
jmenování a pracovním řádem ostatních 
zaměstnanců Evropských společenství 
orgánu oprávněnému uzavírat smlouvy.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sjednotit text s postojem Parlamentu k dalším 
společným technologickým iniciativám, aby byl zajištěn důsledný a horizontální přístup.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 9 – odst. 3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3. Správní rada po dohodě s Komisí přijme 
nezbytná prováděcí opatření v souladu 
s článkem 110 služebního řádu úředníků 
Evropských společenství a s pracovním 
řádem ostatních zaměstnanců Evropských 
společenství.

3. Správní rada po dohodě s Komisí přijme 
nezbytná prováděcí opatření pro vyslání 
úředníků Evropských společenství.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sjednotit text s postojem Parlamentu k dalším 
společným technologickým iniciativám, aby byl zajištěn důsledný a horizontální přístup.

Pozměňovací návrh 19
Článek 10

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Výsady a imunity

Na společný podnik pro palivové články a 
vodík a jeho zaměstnance se vztahuje 
protokol o výsadách a imunitách 
Evropských společenství.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sjednotit text s postojem Parlamentu k dalším 
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společným technologickým iniciativám, aby byl zajištěn důsledný a horizontální přístup.

Pozměňovací návrh 20
Článek 13

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Podávání zpráv, hodnocení a absolutorium Podávání zpráv, hodnocení a absolutorium

1. Komise předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu 
o pokroku dosaženém společným 
podnikem pro palivové články a vodík.

1. Komise předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu 
o pokroku dosaženém společným 
podnikem pro palivové články a vodík. 
Zpráva obsahuje řadu předložených 
návrhů, řadu návrhů vybraných pro 
financování, typy účastníků (včetně MSP) 
a statistické údaje dané země.

2. Dva roky po založení společného 
podniku pro palivové články a vodík,
nejpozději však v roce 2010, provede
Komise s pomocí nezávislých odborníků
jeho průběžné hodnocení. Toto hodnocení 
zahrne kvalitu a efektivitu společného 
podniku pro palivové články a vodík a 
pokrok směrem k jeho cílům. Závěry 
uvedeného hodnocení spolu s vlastními 
připomínkami sdělí Komise Evropskému 
parlamentu a Radě.

2. Nejpozději do 31. prosince 2011 a 
do 31. prosince 2014 Komise předloží 
průběžná hodnocení společného podniku
pro palivové články a vodík vypracované 
s pomocí nezávislých odborníků. Toto 
hodnocení zahrne kvalitu a efektivitu 
společného podniku pro palivové články 
a vodík a pokrok směrem k jeho cílům. 
Komise poté závěry hodnocení doplněné
o svá vlastní zjištění, případně i návrhy 
změn tohoto nařízení sdělí Evropskému 
parlamentu a Radě.

3. Na konci roku 2017 provede Komise 
s pomocí nezávislých odborníků závěrečné 
hodnocení společného podniku pro 
palivové články a vodík. Výsledky 
závěrečného hodnocení se předloží 
Evropskému parlamentu a Radě.

3. Nejpozději šest měsíců po ukončení 
společného podniku provede Komise 
s pomocí nezávislých odborníků závěrečné 
hodnocení společného podniku pro 
palivové články a vodík. Výsledky 
závěrečného hodnocení se předloží 
Evropskému parlamentu a Radě.

4. Absolutorium za plnění rozpočtu 
společného podniku pro palivové články a 
vodík uděluje Evropský parlament na
doporučení Rady v souladu s postupem 
stanoveným ve finančním nařízení 
společného podniku pro palivové články a 
vodík.

4. Absolutorium za plnění rozpočtu 
společného podniku pro palivové články 
a vodík uděluje Evropský parlament 
s přihlédnutím k doporučení Rady.

Or. en
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Odůvodnění

Obdobně jako stanoví závěry třístranného jednání ze dne 7. března 2007 o společném podniku 
pro ITRE, by měl Evropský parlament dostat plnou a nepodmíněnou odpovědnost za 
absolutorium za provádění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík.

Pozměňovací návrh 21
Článek 17

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Práva duševního vlastnictví Práva duševního vlastnictví

Společný podnik pro palivové články a 
vodík přijme pravidla pro využití a šíření 
výsledků výzkumu, technologického 
rozvoje a demonstrací, včetně ustanovení 
o uplatňování případných práv duševního 
vlastnictví vzniklých při činnostech v rámci 
výzkumu, technologického rozvoje a 
demonstrací prováděných podle tohoto 
nařízení. Tato pravidla zajistí, že se 
výsledky výzkumu, technologického 
rozvoje a demonstrací budou využívat a 
šířit.

Společný podnik pro palivové články a 
vodík přijme pravidla pro využití a šíření 
výsledků výzkumu založené na zásadách 
stanovených v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č.1906/2006 ze 
dne 18. prosince 2006, kterým se stanoví 
pravidla pro účast podniků, výzkumných 
středisek a vysokých škol na akcích 
v rámci sedmého rámcového programu a 
pro šíření výsledků výzkumu (2007–20131) 
(dále jen „pravidla účasti na sedmém 
rámcovém programu“), která ve vhodných 
případech zajistí, že duševní vlastnictví –
vytvořené při výzkumných činnostech 
v rámci výzkumu a technologického 
rozvoje prováděných podle tohoto nařízení 
– bude chráněno a že se výsledky 
výzkumu budou využívat a šířit.

1 Úř. věst. L 391, 30.12.2006, s .1.

Or. en

Odůvodnění

Tato společná technologická iniciativa je součástí sedmého rámcového programu. Proto by 
měla pravidla týkající se práv duševního vlastnictví vycházet ze zásad uvedených v pravidlech 
účasti na sedmém rámcovém programu.
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Pozměňovací návrh 22
Příloha – článek I.2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Cíle a hlavní úkoly Hlavní úkoly a činnosti
1. Společný podnik pro palivové články a 
vodík pracuje v rámci RP7 na tom, aby 
umožnil průlomové proniknutí technologií 
palivových článků a vodíkových 
technologií na trh a tím dovolil 
obchodním tržním silám, aby se staly 
motorem tvorby potenciálních 
podstatných veřejných přínosů.

1. Hlavní úkoly a činnosti společného 
podniku pro palivové články a vodík jsou
následující:

2. Podnik má tyto cíle:

– postavit Evropu do čela světového vývoje 
v oblasti palivových článků a vodíkových 
technologií;

a) zajistit vytvoření a efektivní řízení 
společné technologické iniciativy pro 
palivové články a vodík;

– dosáhnout kritického objemu 
výzkumného úsilí, aby průmysl, veřejní a 
soukromí investoři, činitelé 
s rozhodovacími pravomocemi a další 
zúčastněné subjekty získali jistotu, která 
jim umožní zahájit dlouhodobý program;

b) dosáhnout kritického objemu 
výzkumného úsilí, aby průmysl, veřejní a 
soukromí investoři, činitelé 
s rozhodovacími pravomocemi a další 
zúčastněné subjekty získali jistotu, která 
jim umožní zahájit dlouhodobý program;

– maximálně využít dalších průmyslových, 
vnitrostátních a regionálních investic do 
výzkumu, technologického rozvoje a 
demonstrací;

c) maximálně využít dalších 
průmyslových, vnitrostátních a 
regionálních investic do výzkumu, 
technologického rozvoje a demonstrací;

– budovat evropský výzkumný prostor 
prostřednictvím těsné spolupráce 
s výzkumnými aktivitami na vnitrostátních 
a regionálních úrovních – při dodržování 
zásady subsidiarity;
– integrovat výzkum, technologický rozvoj 
a demonstrace, zaměřit se na dosahování 
dlouhodobých cílů z hlediska udržitelnosti 
a průmyslové konkurenceschopnosti 
v oblasti nákladů, výkonnosti a trvanlivosti 
a překonat kritické technologické 
překážky;

d) integrovat výzkum, technologický 
rozvoj a demonstrace, zaměřit se na 
dosahování dlouhodobých cílů z hlediska 
udržitelnosti a průmyslové 
konkurenceschopnosti v oblasti nákladů, 
výkonnosti a trvanlivosti a překonat 
kritické technologické překážky;

– podnítit inovaci a vznik nových 
hodnotových řetězců zahrnujících malé a 
střední podniky;

e) podnítit inovaci a vznik nových 
hodnotových řetězců zahrnujících malé 
a střední podniky;

– usnadnit interakci mezi průmyslem, f) usnadnit interakci mezi průmyslem, 
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vysokými školami a výzkumnými 
středisky, mimo jiné v oblasti základního 
výzkumu;

vysokými školami a výzkumnými 
středisky, mimo jiné v oblasti základního 
výzkumu;

g) podporovat zapojení malých a středních 
podniků do svých činností v souladu s cíli 
sedmého rámcového programu;

– podpořit účast institucí ze všech 
členských států, včetně nových, a 
z kandidátských zemí;

h) podpořit účast institucí ze všech 
členských států a z přidružených zemí;

– provádět široce koncipovaný sociálně-
technicko-ekonomický výzkum za účelem 
posuzování a monitorování 
technologického pokroku a jiných než 
technických překážek vstupu na trh;

i) provádět široce koncipovaný sociálně-
technicko-ekonomický výzkum za účelem 
posuzování a monitorování 
technologického pokroku a jiných než 
technických překážek vstupu na trh;

– provádět výzkum na podporu 
vypracování nových a pro přezkum 
stávajících předpisů a standardů s cílem 
odstraňovat umělé překážky vstupu na trh a 
podporovat vzájemnou zaměnitelnost, 
interoperabilitu, přeshraniční obchod 
s vodíkem a vývozní trhy, a to při zajištění 
bezpečnosti provozu a aniž by se brzdila 
inovace;

j) provádět výzkum na podporu 
vypracování nových a pro přezkum 
stávajících předpisů a standardů s cílem 
odstraňovat umělé překážky vstupu na trh a 
podporovat vzájemnou zaměnitelnost, 
interoperabilitu, přeshraniční obchod 
s vodíkem a vývozní trhy, a to při zajištění 
bezpečnosti provozu a aniž by se brzdila 
inovace;

– poskytovat spolehlivé informace za 
účelem zlepšení informovanosti veřejnosti 
o bezpečnosti vodíku a o přínosech nových 
technologií pro životní prostředí, 
bezpečnost zásobování, náklady na energii 
a pro zaměstnanost a s cílem zajistit přijetí 
těchto technologií veřejností.

k) komunikovat a šířit důležité informace
o svých činnostech, zejména MSP 
a výzkumným střediskům, a poskytovat 
spolehlivé informace za účelem zlepšení 
informovanosti veřejnosti o bezpečnosti 
vodíku a o přínosech nových technologií 
pro životní prostředí, bezpečnost 
zásobování, náklady na energii a pro 
zaměstnanost a s cílem zajistit přijetí těchto 
technologií veřejností.

3. Hlavním úkolem společného 
podniku pro palivové články a vodík je 
zajistit vytvoření a efektivní řízení 
společné technologické iniciativy pro 
palivové články a vodík.
4. To zahrnuje:
– vypracovat a provést víceletý plán 
výzkumné činnosti;

) vypracovat a provést víceletý plán 
výzkumné činnosti;

– vyčleňovat finanční prostředky 
Společenství a mobilizovat zdroje 
soukromého sektoru a další zdroje 

m) vyčleňovat finanční prostředky 
Společenství a mobilizovat zdroje 
soukromého sektoru a další zdroje 
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veřejného sektoru potřebné pro provádění 
činností podniku na poli výzkumu,
technologického rozvoje a demonstrací;

veřejného sektoru potřebné pro provádění 
činností podniku na poli výzkumu 
a technologického rozvoje;

– zajistit řádné fungování aktivit v rámci 
výzkumu, technologického rozvoje a 
demonstrací a náležité finanční řízení 
zdrojů;

n) zajistit řádné fungování aktivit v rámci 
výzkumu a technologického rozvoje a 
náležité finanční řízení zdrojů;

– spolupracovat a konzultovat se skupinou 
členských států na vysoké úrovni; 
– spolupracovat a konzultovat s vědeckým 
výborem; 
– pořádat výroční zasedání valného 
shromáždění zúčastněných subjektů;
– komunikovat a šířit informace o 
projektech, včetně názvů účastníků, 
výsledků činností v oblasti výzkumu,
technologického rozvoje a demonstrací a 
výše finančního příspěvku společného 
podniku pro palivové články a vodík;

o) komunikovat a šířit informace o 
projektech, včetně názvů účastníků, 
výsledků činností v oblasti výzkumu 
a technologického rozvoje a výše 
finančního příspěvku společného 
podniku pro palivové články a vodík;

– informovat právní subjekty, které se 
společným podnikem pro palivové články a 
vodík uzavřely dohodu o grantu, o 
případných možnostech půjček od 
Evropské investiční banky, zejména 
z finančního nástroje pro sdílení rizik, 
ustaveného sedmým rámcovým 
programem;

p) informovat právní subjekty, které se 
společným podnikem pro palivové články a 
vodík uzavřely dohodu o grantu, o 
případných možnostech půjček od 
Evropské investiční banky, zejména 
z finančního nástroje pro sdílení rizik, 
ustaveného sedmým rámcovým 
programem;

– zajistit vysokou míru transparentnosti a 
spravedlivé soutěže při rovných 
podmínkách přístupu k výzkumným a 
demonstračním aktivitám společného 
podniku pro palivové články a vodík pro 
všechny žadatele (a zvláště malé a střední 
podniky) bez ohledu na to, zda jsou, nebo 
nejsou členy výzkumného uskupení či 
průmyslového uskupení;

q)zajistit vysokou míru transparentnosti a 
spravedlivé soutěže při rovných 
podmínkách přístupu k výzkumným a 
demonstračním aktivitám společného 
podniku pro palivové články a vodík pro 
všechny žadatele (a zvláště malé a střední 
podniky) bez ohledu na to, zda jsou, nebo 
nejsou členy výzkumného uskupení či 
průmyslového uskupení;

– sledovat mezinárodní vývoj v dané 
oblasti a ve vhodných případech se 
zapojovat do mezinárodní spolupráce.

r) sledovat mezinárodní vývoj v dané 
oblasti a ve vhodných případech se 
zapojovat do mezinárodní spolupráce;

s) rozvíjet úzkou spolupráci a zajistit 
koordinaci s rámcovým programem pro 
výzkum a s jinými činnostmi EU, 
s vnitrostátními a nadnárodními 
aktivitami a s orgány a zúčastněnými 
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subjekty;
t) sledovat pokrok při dosahování cílů 
společného podniku pro palivové články 
a vodík;
u) vykonávat jakoukoli další činnost 
potřebnou k dosažení svých cílů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího nvárhu je sjednotit text s dalšími společnými technologickými 
iniciativami, aby byl zajištěn důsledný a horizontální přístup. Důležitým úkolem splečné 
technologické iniciativy v malých a středních podnicích je podnítit inovaci a vytvoření nových 
a začínajících podniků.

Pozměňovací návrh 23
Příloha – článek I.3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Členové a zájmové skupiny Členové

1. Zakládajícími členy společného 
podniku pro palivové články a vodík (dále 
jen „zakládající členové“) jsou:

1. Zakládajícími členy společného 
podniku pro palivové články a vodík (dále 
jen „zakládající členové“) jsou:

– Evropské společenství zastoupené 
Evropskou komisí a

a) Evropské společenství zastoupené 
Evropskou komisí a

– European Fuel Cell and Hydrogen Joint 
Technology Initiative Industry Grouping, 
Aisbl, (Evropské průmyslové uskupení pro 
společnou technologickou iniciativu pro 
palivové články a vodík), založené podle 
belgických právních předpisů (dále jen 
„průmyslové uskupení“).

b) po přijetí stanov Evropské průmyslové 
uskupení pro společnou technologickou 
iniciativu pro palivové články a vodík, 
Aisbl, nezisková organizace založená 
podle belgických právních předpisů, jejímž 
účelem je přispívat k dosahování cílů 
společného podniku pro palivové články 
a vodík (dále jen „průmyslové uskupení“);

2. Průmyslové uskupení: 2. Průmyslové uskupení:

– je neziskovou organizací, jejímž účelem 
je přispívat k dosahování cílů společného 
podniku pro palivové články a vodík;
– je právně zřízeno podle belgických 
právních předpisů a funguje podle svých 
registrovaných stanov, řádně přijatých 
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tak, aby byly relevantní pro společnou 
technologickou iniciativu;
– zajistí, aby jeho příspěvek do zdrojů 
společného podniku pro palivové články a 
vodík podle článku 5 tohoto nařízení byl 
poskytován předem ve formě peněžního 
plnění pokrývajícího 50 % provozních 
nákladů společného podniku pro palivové 
články a vodík a byl do rozpočtu 
společného podniku pro palivové články a 
vodík převeden vždy před začátkem 
rozpočtového roku;

– zajistí, aby jeho příspěvek do zdrojů 
společného podniku pro palivové články a 
vodík podle ustanovení tohoto nařízení byl 
poskytován předem ve formě peněžního 
plnění pokrývajícího 50 % provozních 
nákladů společného podniku pro palivové 
články a vodík a byl do rozpočtu 
společného podniku pro palivové články a 
vodík převeden vždy před začátkem 
rozpočtového roku;

– zajistí, aby příspěvek průmyslu na 
realizaci činností v oblasti výzkumu, 
technologického rozvoje a demonstrací
financovaných společným podnikem pro 
palivové články a vodík byl poskytován ve 
formě věcného plnění ve výši odpovídající 
alespoň 50 % celkových nákladů na 
projekty kalkulovaných na ročním 
základě;

– zajistí, aby příspěvek průmyslu na 
realizaci činností v oblasti výzkumu a 
technologického rozvoje financovaných 
společným podnikem pro palivové články a 
vodík odpovídaly alespoň výši příspěvku 
Společenství;

– je otevřené členství každého soukromého 
právního subjektu (včetně malých a 
středních podniků), který byl založen podle 
právních předpisů členského státu,
přidružené země nebo státu EHP a má 
sídlo, ústředí nebo hlavní místo podnikání 
na území uvedených států, za předpokladu, 
že působí v Evropě v oboru palivových 
článků a vodíku a je odhodlán podílet se na 
cílech a zdrojích společného podniku pro 
palivové články a vodík.

– je otevřené členství za spravedlivých 
a rozumných podmínek každého 
soukromého právního subjektu (včetně 
malých a středních podniků), který byl 
založen podle právních předpisů členského 
státu nebo přidružené země a má sídlo, 
ústředí nebo hlavní místo podnikání na 
území uvedených států, za předpokladu, že 
působí v Evropě v oboru palivových 
článků a vodíku a je odhodlán podílet se na 
cílech a zdrojích společného podniku pro 
palivové články a vodík.

3. Po založení společného podniku pro 
palivové články a vodík se jeho členem 
může stát výzkumné uskupení zastupující 
neziskové výzkumné organizace, vysoké 
školy a výzkumná střediska, pokud bude 
subjekt zastupující výzkumnou obec 
založen. Žádost výzkumného uskupení o 
členství se podá správní radě, která o této
žádosti rozhodne.

3. Po založení společného podniku pro 
palivové články a vodík se jeho členem 
může stát výzkumné uskupení, pokud 
přijme tyto stanovy.

4. Výzkumné uskupení: 4. Výzkumné uskupení:
– je neziskovou organizací, jejímž účelem 
je přispívat k dosahování cílů společného 

– je neziskovou organizací, jejímž účelem 
je přispívat k dosahování cílů společného 
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podniku pro palivové články a vodík; podniku pro palivové články a vodík;
– je právně zřízeno podle belgických 
právních předpisů a funguje podle svých 
registrovaných stanov, řádně přijatých tak, 
aby byly relevantní pro společnou 
technologickou iniciativu;

– je právně zřízeno podle belgických 
právních předpisů a funguje podle svých 
registrovaných stanov, řádně přijatých tak, 
aby byly relevantní pro společnou 
technologickou iniciativu;

– zajistí, aby jeho příspěvek do zdrojů 
společného podniku pro palivové články a 
vodík byl poskytován předem ve formě 
peněžního plnění pokrývajícího 1/12
provozních nákladů společného 
podniku pro palivové články a vodík a byl 
do rozpočtu společného podniku převeden 
vždy před začátkem rozpočtového roku;

– zajistí, aby jeho příspěvek do zdrojů 
společného podniku pro palivové články a 
vodík byl poskytován předem ve formě 
peněžního plnění pokrývajícího 1/20
provozních nákladů společného 
podniku pro palivové články a vodík a byl 
do rozpočtu společného podniku převeden 
vždy před začátkem rozpočtového roku;

– je otevřené členství každé neziskové 
výzkumné organizace, vysoké školy a 
výzkumného střediska, které jsou usazeny 
v členském státě, přidružené zemi nebo 
kandidátské zemi.
5. Zakládající člen může své členství ve 
společném podniku pro palivové články a 
vodík ukončit. V takovém případě se 
společný podnik pro palivové články a 
vodík zlikviduje postupem uvedeným 
v článku I.22.

5. Zakládající člen může své členství ve 
společném podniku pro palivové články a 
vodík ukončit. V takovém případě se 
společný podnik pro palivové články a 
vodík zlikviduje postupem uvedeným 
v článku I.22.

6. Výzkumné uskupení může ukončit své 
členství ve společném podniku pro 
palivové články a vodík. Ukončení členství 
nabývá účinku a stane se neodvolatelným 
šest měsíců po oznámení zakládajícím 
členům; po této lhůtě je odcházející člen 
osvobozen od veškerých závazků kromě 
těch, které společný podnik pro palivové 
články a vodík schválil před ukončením 
jeho členství.

6. Výzkumné uskupení může ukončit své 
členství ve společném podniku pro 
palivové články a vodík. Ukončení členství 
nabývá účinku a stane se neodvolatelným 
šest měsíců po oznámení zakládajícím 
členům; po této lhůtě je odcházející člen 
osvobozen od veškerých závazků kromě 
těch, které společný podnik pro palivové 
články a vodík schválil před ukončením 
jeho členství.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího nvárhu je sjednotit text s dalšími společnými technologickými 
iniciativami, aby byl zajištěn důsledný a horizontální přístup. Je důležité plně do společné 
technologické iniciativy zapojit výzkumnou obec, neboť výzkum v jeho počátečním stadiu by 
měl být významnou součástí jejího budoucího pracovního programu. Aby výzkumné obci 
nebyly kladeny zbytečně vysoké překážky v účasti na společném podniku, měly by být 
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příspěvky členů výzkumné obce úměrné provozním nákladům.

Pozměňovací návrh 24
Příloha – článek I.4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Výkonnými orgány společného 
podniku pro palivové články a vodík jsou 
správní rada a programová kancelář. 
Poradními orgány společného 
podniku pro palivové články a vodík jsou 
skupina členských států na vysoké úrovni, 
valné shromáždění zúčastněných subjektů 
a vědecký výbor.

1. Orgány společného podniku pro 
palivové články a vodík jsou:

a) správní rada,

b) výkonný ředitel,

c) vědecký výbor.

2. V případech, kdy jakýkoli určitý úkol 
nespadá do běžné pravomoci žádného 
z těchto orgánů, je příslušným orgánem 
správní rada.
3. Vnějšími poradními orgány společného 
podniku pro palivové články a vodík jsou 
skupina členských států na vysoké úrovni 
a valné shromáždění zúčastněných 
subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sjednotit text s dalšími společnými technologickými 
iniciativami, aby byl zajištěn důsledný a horizontální přístup s ohledem na ustanovení 
uvedená v právním textu a ve stanovách.

Pozměňovací návrh 25
Příloha – čl. I.5 – odst. 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4. Správní rada volí svého předsedu. 4. Správní rada jmenuje svého předsedu 
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Předseda se volí na 2 roky. ze zástupců průmyslového uskupení.
Předseda je jmenován na 1 rok a může být 
jednou znovu zvolen. Zástupci malých a 
středních podniků a zástupci výzkumného 
uskupení jsou jmenováni do funkce 
místopředsedů.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se jedná o iniciativu ze strany průmyslu, je vhodné zdůraznit, že 
předsedou by se měl stát zástupce průmyslového uskupení. Za účelem zajistit, aby 
nepřevládala žádná specifická oblast zájmu, je dále pro jmenování předsedy počítáno 
s rotačním systémem. Stejné znění je použito ve společné technologické iniciativě Čisté nebe. 
Důležitá role malých a středních podniků a výzkumné obce je dále institucionalizovaná tím, že 
jejich zástupci budou zvoleni místopředsedy.

Pozměňovací návrh 26
Příloha – čl. I.5 – odst. 15 – odrážka 4 a (nová)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

– schvaluje výzvy k předkládání návrhů;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je výkonný ředitel odpovědný za navrhování výzev pro předkládání 
návrhů a programová kancelář je odpovědná za řídící činnost v oblasti vydávání výzev, 
konečnou odpovědnost má správní rada.

Pozměňovací návrh 27
Příloha – čl. I.6 – odst. 8

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

8. Výkonný ředitel je jmenován správní 
radou ze seznamu kandidátů navržených 
Komisí, a to na počáteční období
maximálně tří let. Po vyhodnocení 
pracovní výkonnosti výkonného ředitele 
může správní rada jedenkrát prodloužit 
jeho funkční období nanejvýš o další čtyři 

8. Výkonný ředitel je jmenován správní 
radou na období tří let po zveřejnění výzvy 
k vyjádření zájmu v Úředním věstníku 
Evropské unie a v jiných veřejně 
přístupných tiskovinách nebo na 
internetových stránkách. Po vyhodnocení 
pracovní výkonnosti výkonného ředitele 
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roky. může správní rada jedenkrát prodloužit 
jeho funkční období nanejvýš o další čtyři 
roky, a poté bude stejným způsobem 
zveřejněna výzva k projevení zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Příloha – čl. I.7 – odst. 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4. Vědecký výbor plní tyto úkoly: 4. Vědecký výbor má tyto úkoly:
– zaujímá stanovisko k relevantnosti a 
pokroku ročních činností na poli 
výzkumu, technologického rozvoje a 
demonstrací a doporučuje případné 
úpravy;

a) poskytuje poradenství ohledně 
vědeckých priorit v souvislosti s návrhy 
ročních a víceletých plánů výzkumných 
činností;

– zaujímá stanovisko k vědeckým 
prioritám víceletého plánu činnosti 
v oblasti výzkumu, technologického 
rozvoje a demonstrací;

b) poskytuje poradenství ohledně 
vědeckých výsledků popsaných ve výroční 
zprávě o činnosti;

– poskytuje poradenství správní radě 
ohledně vědeckých výsledků popsaných ve 
výroční zprávě o činnosti.

c) poskytuje poradenství ohledně složení 
výborů pro vzájemné hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Specifická úloha a úkoly vědeckého vyboru by měly být jasně definovány, vzhledem k tomu, že 
zejména v prvotním stadiu by měl být výzkum významnou součástí práce společného podniku.

Pozměňovací návrh 29
Příloha – čl. I.8 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Celkový příspěvek Společenství na 
společný podnik pro palivové články a 
vodík, který pokrývá provozní náklady 
samotného podniku a provozní náklady 
na výzkum, technologický rozvoj a 

1. Společný podnik pro palivové články 
a vodík je financován společně jeho členy 
prostřednictvím finančních příspěvků 
placených ve splátkách a z věcných 
příspěvků od právních subjektů, které se 
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demonstrace, nepřesáhne 470 
milionů EUR ze sedmého rámcového 
programu. Očekává se, že provozní 
náklady podniku nepřekročí 
20 milionů EUR.

účastní příslušných činností. Provozní 
náklady společného podniku pro palivové 
články a vodík od počátku rovným dílem 
hradí Evropské společenství a průmyslové 
uskupení, a to ve formě peněžního plnění. 
Jakmile se výzkumné uskupení stane 
členem společného podniku pro palivové 
články a vodík, bude přispívat 1/20 na 
provozní náklady a příspěvek Komise 
na provozní náklady se tak odpovídajícím 
způsobem sníží. Maximální příspěvek 
Společenství na provozní náklady 
společného podniku pro palivové články 
a vodík nepřekročí 20 milionů EUR. 
Jestliže zůstane jakákoli část příspěvku 
Společenství nevyužita, bude dána 
k dispozici pro financování činností 
společného podniku pro palivové články 
a vodík.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 30
Příloha – článek I.9 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Článek I.9 a

Provádění činností výzkumu a 

technologického rozvoje

1. Společný podnik pro palivové články 
a vodík podporuje činnosti v oblasti 
výzkumu a technologického rozvoje na 
základě otevřených konkurenčních výzev 
k předkládání návrhů, nezávislého 
hodnocení a dohod o grantu a o založení 
konsorcia, které jsou uzavírány pro každý 
projekt.
2. Ve výjimečných případech, kdy se to 
považuje za nezbytné pro účinné plnění 
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výzkumných cílů, může společný 
podnik pro palivové články a vodík 
vypisovat výběrová řízení.
3. Společný podnik pro palivové články 
a vodík vymezí postupy a mechanismy pro 
plnění dohod o grantu a dohled a 
kontrolu nad nimi.
4. Dohoda o grantu:
– obsahuje příslušná ujednání 
o provádění činností na poli výzkumu 
a technologického rozvoje;
– obsahuje příslušná finanční ujednání 
a pravidla týkající se práv duševního 
vlastnictví vycházející ze zásad uvedených 
v článku 17 tohoto nařízení;
– upravuje vztah mezi projektovým 
konsorciem a společným podnikem pro 
palivové články a vodík;
5. Dohoda o založení konsorcia je 
uzavřena účastníky projektu před 
uzavřením dohody o grantu. Tato dohoda 
musí:
– obsahovat příslušná ujednání 
o provádění dohody o grantu;
– upravovat vztah mezi účastníky 
projektu, zejména obsahuje ustanovení 
o právech duševního vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

Jednou z nejdůležitějších úloh společného podniku je provádění výzkumu a vývoje a 
zaváděcích činností. Proto se zdá být vhodné zavést zvláštní článek stanovující předpisy, 
kterými by se řídilo provádění těchto činností.

Pozměňovací návrh 31
Příloha – článek I.10

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilost pro financování Financování činností
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1. Příspěvek Společenství na společný 
podnik pro palivové články a vodík se 
použije k financování činností v oblasti 
výzkumu, technologického rozvoje a 
demonstrací na základě konkurenčních 
výzev k předkládání návrhů.

1. Pro financování jsou způsobilé:

a) právní subjekty, které musejí být 
usazené v členském státě nebo přidružené 
zemi; 
b) mezinárodní organizace, které mají 
právní subjektivitu podle mezinárodního 
práva veřejného, a také specializované 
agentury zřízené těmito organizacemi;
c) právní subjekty ze třetích zemí, pokud 
správní rada jejich účast považuje za 
zvláště přínosnou pro daný projekt.

2. Ve výjimečných případech, kdy se to 
považuje za nezbytné pro účinné plnění 
výzkumných cílů, může společný 
podnik pro palivové články a vodík 
vypisovat výběrová řízení.

2. Za způsobilé k financování z prostředků 
Společenství lze považovat pouze výdaje 
vzniklé během provádění činností 
výzkumu a technologického rozvoje 
nezahrnující daň z přidané hodnoty.

3. Způsobilými pro takové financování 
jsou soukromé právní subjekty splňující 
všechna tato kritéria:

3. Horní hranice financování tohoto 
finančního příspěvku Společenství 
odpovídá hranicím stanoveným v 
pravidlech účasti na sedmém rámcovém 
programu. Tam, kde jsou nutné nižší 
úrovně financování za účelem souladu se 
zásadami podle článku I.8, bude snížení
odpovídat výše zmíněným horním 
hranicím pro financování podle pravidel 
pro účast v sedmém rámcovém programu 
pro všechny kategorie účastníků v každém 
jednotlivém projektu. 

(a) jsou usazeny v členském státě nebo 
mají sídlo, ústředí nebo hlavní místo 
podnikání ve státě, který je smluvní 
stranou Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo který je 
přidruženou nebo kandidátskou zemí;
(b) vykonávají příslušné činnosti v oblasti 
výzkumu, technologického rozvoje a 
demonstrací, industrializace nebo 
zavádění palivových článků nebo 
vodíkových technologií do praxe, případně 
mají konkrétní plány na zahájení 
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takových činností v blízké budoucnosti, a 
to na území Evropské unie nebo 
Evropského hospodářského prostoru.
4. Pro financování jsou způsobilé také:
(a) neziskové veřejné subjekty, včetně 
institucí středního a vyššího vzdělávání, 
usazené v členském státě, přidružené 
zemi, kandidátské zemi nebo v rámci 
EHP; 
(b) mezinárodní organizace, které mají 
právní subjektivitu podle mezinárodního 
práva veřejného, a také specializované 
agentury zřízené těmito mezivládními 
organizacemi; 
(c) právní subjekty ze třetích zemí, pokud 
správní rada jejich účast považuje za 
zvláště přínosnou pro daný projekt.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sjednotit text s dalšími společnými technologickými 
iniciativami, aby byl zajištěn důsledný a horizontální přístup. Vztahuje se k pozměňovacímu 
návrhu k článku 7.

Pozměňovací návrh 32
Příloha – čl. I.16 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Personál společného podniku pro 
palivové články a vodík tvoří dočasní 
zaměstnanci a smluvní zaměstnanci se 
smlouvami na dobu určitou, které bude 
možno jedenkrát prodloužit až na 
celkovou dobu sedmi let.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího nvárhu je sjednotit text s postojem Parlamentu k dalším 
společným technologickým iniciativám, aby byl zajištěn důsledný a horizontální přístup.
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Pozměňovací návrh 33
Příloha – článek I.19

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Článek I.19 vypouští se
1. Společný podnik pro palivové články a 
vodík podporuje činnosti v oblasti 
výzkumu, technologického rozvoje a 
demonstrací na základě konkurenčních 
výzev k předkládání návrhů, nezávislého 
hodnocení a uzavření dohody o grantu a 
dohody o založení konsorcia pro každý 
projekt.
2. Společný podnik pro palivové články a 
vodík vymezí postupy a mechanismy pro 
plnění dohod o grantu a dohled a 
kontrolu nad nimi.
3. Dohoda o grantu:
– obsahuje příslušná ujednání o 
provádění činností na poli výzkumu, 
technologického rozvoje a demonstrací;
– obsahuje příslušná finanční ujednání 
a pravidla týkající se práv duševního 
vlastnictví vycházející ze zásad uvedených 
v článku I.24;
– upravuje vztah mezi projektovým 
konsorciem a společným podnikem pro 
palivové články a vodík.
4. Dohoda o založení konsorcia:
– je uzavřena účastníky projektu před 
uzavřením dohody o grantu;
– obsahuje příslušná ujednání o 
provádění dohody o grantu;
– upravuje vztah mezi účastníky projektu, 
zejména obsahuje ustanovení o právech 
duševního vlastnictví.

Or. en
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Odůvodnění

Obsah tohoto článku je již obsažen v dalších článcích a je možno ho tedy vypustit.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vodík je nejrozšířenějším a nejlehčím prvkem ve vesmíru. Palivové články poháněné 
vodíkem již 50 let spolehlivě využívají kosmonauti. Tento návrh přivádí vodík zpět do reality 
jako jeden z nejdůležitějších pilířů evropské strategie boje proti změně klimatu a uskutečnění 
třetí průmyslové revoluce.

Energetika a změna klimatu jsou pro EU úkolem prvořadého významu. Velmi ambiciózní 
cíle, které loni stanovila Evropská rada, byly nedávno odpovídajícím způsobem realizovány 
v návrzích Komise. Je ovšem důležité poznamenat, že vodíkové hospodářství nachází hlavní 
inspiraci ve vizi, kterou ve svém projevu na konferenci v roce 2003 vytyčil bývalý předseda 
Evropské komise: „Objasněme ovšem, díky čemu je evropský vodíkový program skutečně 
vizionářský. Naším deklarovaným cílem je uskutečnit do poloviny století postupný přechod 
na plně integrované vodíkové hospodářství založené na obnovitelných zdrojích energie“.1

Loni v květnu Evropský parlament v souladu s touto dlouhodobou vizí přijal písemné 
prohlášení2, ve kterém doporučil vytvořit „ve všech členských státech EU do roku 2025 
decentralizovanou vodíkovou infrastrukturu fungující od nejnižší úrovně k nejvyšší“, která by 
byla jedním z pilířů třetí průmyslové revoluce.

Technologická platforma pro vodík a palivové články napomáhá koordinovat evropské úsilí 
o plně integrované vodíkové hospodářství rozvojem strategického výzkumného programu 
(k němuž by se mělo náležitě přihlížet při vytváření strategického plánu pro energetické 
technologie3). Technologická platforma rovněž vytvořila prováděcí plán, jenž má plnit 
významnou úlohu v novém evropském modelu energetiky pro vodíkové technologie a 
technologie palivových článků. Tento plán nastiňuje čtyři inovační a rozvojové sféry činnosti: 
vodíkovou dopravu, udržitelnou výrobu vodíku, palivové články a rané fáze trhu.4

Koncepce společných technologických iniciativ byla představena v sedmém rámcovém 
programu jako nový mechanismus dlouhodobých partnerství veřejného a soukromého sektoru 
ve výzkumu v Evropě v těch oblastech, kde je škála cílů a jejich rozsah tak velký, že volná 
koordinace a podpora standardními nástroji je nedostatečná. Dosud byly vytvořeny 4 společné 
technologické iniciativy, a to v oblasti inovativních léčiv, vestavěných systémů, letectví 
a nanoelektroniky. 

Díky tomuto návrhu bude vytvořena pátá společná technologická iniciativa, a to v oblasti 
palivových článků a vodíku. Je logické, že byla zvolena právě tato oblast. Vzhledem k tomu, 
že EU čelí takovým výzvám, jako je zabezpečení energie, zmírňování změny klimatu 
a udržitelný rozvoj, musí posílit rozvoj a zavedení čistších a energeticky účinnějších 

                                               
1 „Vodík, energetický vektor budoucnosti“, projev Romana Prodiho, předsedy Evropské komise ze dne 

16. června 2003.
2 Písemné prohlášení o zavedení ekologického hospodářství založeného na využívání vodíku a o zahájení třetí 

průmyslové revoluce v Evropě prostřednictvím partnerství se zapojenými regiony a městy, MSP 
a organizacemi občanské společnosti, Evropský parlament 16/2007.

3 Evropský strategický plán pro energetické technologie (plán SET) – Směřování k budoucnosti s nízkými 
emisemi uhlíku KOM(2007)723.

4 https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FINAL_20APR2007.pdf
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technologií, pokud jde o jejich konverzi, přenos a využití. Technologie palivových článků a 
vodíkové technologie mohou k dosažení těchto cílů významně přispět. Palivové články jsou 
velmi tiché, vysoce účinné převodníky energie, které v elektrochemickém procesu přeměňují 
palivo a kyslík přímo na elektřinu, teplo a vodu. Vzhledem k tomu, že palivové články mohou 
fungovat na různá paliva, přispívají k rozmanitosti různých druhů energie využívaných v 
dopravě (která je v současnosti z 98 % závislá na ropě), usnadňují začlenění obnovitelné 
elektrické energie do trhu s energií a ve spojení s využíváním vodíku nabízejí ve své podstatě 
čisté měniče energie.

Kromě ekologických výhod nabízejí rovněž hospodářský potenciál. Palivové články mohou 
mít velký vliv na hospodářskou konkurenceschopnost, neboť mohou být využívány v široké 
škále aplikací na spotřebu energie, a to od přenosných elektronických zařízení (např. mobilní 
telefony nebo mp3 přehrávače) po automobily na vodík. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o takzvané „průlomové technologie“, mohou subjekty, které na trh vstoupí včas, dosáhnout 
významných obchodních zisků na celém světě.

Technologie ovšem nebudou komerčeně dostupné tak brzy, jak by bylo žádoucí. To je 
zapříčiněno potížemi společného trhu v oblasti rozvoje a zavádění nových technologií, k nimž 
patří přelévání znalostí a síťové efekty, síťové externality a neúplné informace. Tyto 
nedostatky ještě více zhoršuje dlouhotrvající zavádění na trh a značná koordinace, která je 
v tomto odvětví nezbytná. Stávající neexistence dlouhodobé integrované veřejné strategie 
výzkumu a rozvoje odrazuje evropský průmysl od vynakládání většího objemu vlastních 
zdrojů, což v této oblasti vede k soukromým investicím do výzkumu a vývoje v USA, kde je 
jejich úroveň osmkrát vyšší než v Evropě. Důsledkem toho je, že EU zaostává za Japonskem 
a Severní Amerikou o 5 let , pokud jde o předvádění vozidel na palivové články.

Vytvoření společné technologické iniciativy v této oblasti proto může být vysoce vítaným 
krokem. Díky spojení sil všech zúčastněných subjektů a dlouhodobému závazku, zajistí 
společná technologická iniciativa, že činnosti související s jejím zaváděním do praxe budou 
vykonávány jednoduše a souvisle, že bude posíleno úsilí řízené obchodními zájmy a že 
středem zájmu budou nejslibnější aplikace tohoto inovačního trhu. To urychlí přechod 
k hospodářství založeném na udržitelné energetice, zajistí, že Evropa převezme vedoucí úlohu 
v celosvětovém zavádění technologií, významně posílí konkurenceschopnost Evropy (včetně 
MSP) a umožní dlouhodobě se zabývat hnacími silami evropské energetické politiky.

Zpravodajka uznává, že tato společná technologická iniciativa je vysoce důležitá jako první 
krok ke schválení ambicióznější celoevropské strategie, která by postavila palivové články 
a vodík na zásadní místo v čele stěžejních technologií, což může mít rozhodující přínos pro 
politiky v oblasti energetiky, dopravy, životního prostředí a trvale udržitelného růstu v celé 
Evropě. Vytvoření průmyslového uskupení je zásadní ukázkou angažovanosti evropského 
průmyslu v tomto směru . Avšak rozsah úsilí nezbytný k dosažení cílů společné technologické 
iniciativy (odhadované technologickou platformou na 7.4 miliard EUR v období přístích osmi 
let)1 se neodráží v současném návrhu veřejného rozpočtu, který dosahuje pouze výše 470 
milionů EUR. Pokud chceme dosáhnout našich vysokých cílů, měli bychom být připraveni 
zvážit možnosti využití přezkumu sedmého rámcového programu v polovině období s cílem 
vážně přehodnotit evropské finanční závazky ve světle výsledků společné technologické 

                                               
1 https://www.hfpeurope.org/uploads/2097/HFP_IP06_FINAL_20APR2007.pdf



PE402.530v01-00 40/41 PR\707563CS.doc

CS

iniciativy pro vodík a celkový dopad a perspektivy pro palivové články a vodíkové 
technologie v Evropě.

Dále je nezbytné vzít v úvahu, že za účelem zajištění přechodu k novému ambicióznímu 
energetickému modelu, který Evropa světu navrhuje jako nástroj pro účinný boj proti změně 
klimatu, musí odvětví vodíku dosáhnout průlomových výsledků, které mohou být dosaženy 
pouze v případě, že bude uplatňována lepší koordinace i všechny ostatní vnitrostátní 
programy pro palivové články a vodík a nejprogresivnější inovativní technologické platformy, 
jakož i úsilí společných výzkumných center v této oblasti.

Dále je třeba se přednostně zabývat stávajícími regulačními překážkami a měl by být stanoven 
jasný regulační rámec za účelem vytvoření řádných podmínek pro investice soukromého 
sektoru. V tomto smyslu je možno přivítat, že Komise spolu s tímto návrhem plánuje stanovit 
také technické a bezpečnostní standardy pro vodíková vozidla a infrastrukturu poháněnou 
vodíkem, což napomůže tomu, aby byl tento rámec brzy schválen.

V neposlední řadě je důležité zdůraznit význam finančního dopadu na trhy, které tato opatření 
přijmou nejdříve, za účelem usnadnění uvedení systémů a vozidel poháněných vodíkovou 
energií na trh. Toho lze dosáhnout poskytnutím finančních pobídek srovnatelných s těmi, 
které už jsou k dispozici pro oblast obnovitelných energií, a maximálně využít stávajících 
zdrojů Evropské investiční banky a prostředků, jež jsou k dispozici na regionální 
a vnitrostátní úrovni.

Na závěr jsou za účelem podpoření tohoto návrhu předkládány tyto pozměňovací návrhy:

1. Je třeba se více a s větším důrazem zaměřit na inovativní potenciál MSP a specifické 
překážky, se kterými se střetávají, jako je např. omezený přístup k výzkumné 
infrastruktuře. Proto musí být úloha MSP a jejich zvláštní situace konkrétně zmíněny 
v cílech a úkolech společného podniku.

2. Pozornost by měla být věnována důležitosti výzkumu orientovaného na průlom. Jak již 
bylo zmíněno v prováděcím plánu, měl by výzkum zejména v prvotním stadiu tvořit 
důležitou součást aktivit společné technologické iniciativy vzhledem k tomu, že důležité 
průlomy jsou v oblasti výzkumu stále potřebné. Přibližně 1/3 plánovaných zdrojů byla 
považována za nezbytnou pro činnosti výzkumu a vývoje. V této oblasti je také velmi 
důležité, aby se výzkumné obce plně zapojily do činností společné technologické 
iniciativy (včetně společného výzkumného centra) a nebyly na ně kladeny zbytečně 
vysoké překážky při vytváření výzkumného uskupení a při zapojování se do společného 
podniku.  Proto by měly být příspěvky na provozní náklady úměrné. 

3. Je třeba zdůraznit společnou povahu tohoto společného podniku. Úmyslem partnerství 
veřejného a soukromého sektoru je, že se Společenství a průmysl budou účastnit a podílet 
stejnou měrou. Proto je třeba věcné příspěvky průmyslu nezávisle přezkoumávat, aby bylo 
zajištěno, že opravdu odpovídají fínančnímu příspěvku Společenství. Navrhované právo 
veta Společenství, které se vztahuje na všechna rozhodnutí správní rady týkající se 
hodnocení věcných příspěvků, by mělo proto zůstat zachováno.

4. Za účelem omezení zbytečné byrokracie a administrativních nákladů by bylo vhodné 



PR\707563CS.doc 41/41 PE402.530v01-00

CS

využívat pracovní činnosti, které vykonává technologická platforma, stávající výbory 
a struktury. Členské státy např. mohou svěřit pracovní činnosti plánované skupiny 
členských států na vysoké úrovni stejným osobám, které již jsou v programových 
výborech a dohlížejí na provádění sedmého rámcového programu. Procento určené 
na provozní náklady se kromě toho zdá být poměrně vysoké (okolo 5 % celkových 
nákladů). Kde je to možné, měly by být nevyužité prostředky na tyto provozní náklady 
převedeny do provozních nákladů na výzkum, technický rozvoj a demonstrace.

5. Zejména s ohledem na povinnost společného podniku skládat účty Evropskému 
parlamentu jako jednomu z oprávněných rozpočtových orgánů, měl by být vyjasněn jeho 
přesný právní status.

6. Cílem tohoto návrhu je sjednotit text s dalšími společnými technologickými iniciativami, 
aby byl zajištěn důsledný a horizontální přístup. S tímto cílem bylo navrženo přesunout 
právní text do přílohy, což by též snížilo zbytečnou duplikaci textu a právní nesrovnalosti.
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