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Adam Gierek
Víceleté technické základní směry pro výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel

Návrh rozhodnutí (KOM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 3

3) Sedmý rámcový program Evropského 
společenství pro výzkum, technologický 
rozvoj a demonstrace (2007–2013) 
stanovený v rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 
18. prosince 2006 požaduje přezkoumat 
rozhodnutí Rady 2003/78/ES ze dne 
1. února 2003, kterým se stanoví víceleté 
technické základní směry pro výzkumný 
program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel, 
aby se zajistilo, že Výzkumný fond pro uhlí 
a ocel doplňuje sedmý rámcový program 
v odvětvích spjatých s průmyslem uhlí 
a oceli.

3) Sedmý rámcový program Evropského 
společenství pro výzkum, technologický 
rozvoj a demonstrace (2007–2013) 
stanovený v rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 
18. prosince 2006 požaduje přezkoumat 
rozhodnutí Rady 2003/78/ES ze dne 
1. února 2003, kterým se stanoví víceleté 
technické základní směry pro výzkumný 
program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel, 
aby se zajistilo, že Výzkumný fond pro uhlí 
a ocel doplňuje, ale nepřekrývá sedmý 
rámcový program v odvětvích spjatých 
s průmyslem uhlí a oceli.

Or. en
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Odůvodnění

Jak uvádí čl. 1 odst. 3 Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti smlouvy 
o ESUO a o výzkumném fondu pro uhlí a ocel: „Příjmy plynoucí  z tohoto majetku, které se 
nazývají Výzkumný fond pro uhlí a ocel jsou určeny výhradně na výzkum [...] mimo rámcový 
výzkumný program [...]“  

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 3a (nový)

3a) Sedmý rámcový program se vztahuje na 
„technologie čistého spalování uhlí“ 
a proto stanoví pobídky k přezkoumání 
rozhodnutí Rady 2003/76/ES, 

Or. en

Odůvodnění

Jak uvádí čl. 1 odst. 3 Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti smlouvy 
o ESUO a o výzkumném fondu pro uhlí a ocel: „Příjmy plynoucí  z tohoto majetku, které se 
nazývají Výzkumný fond pro uhlí a ocel jsou určeny výhradně na výzkum [...] mimo rámcový 
výzkumný program [...]“. Protože sedmý rámcový program se vztahuje na výzkum a vývoj 
technologií čistého spalování uhlí, je třeba příslušně změnit rozdělení na výzkum v odvětví 
uhlí a v odvětví oceli. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 14

14) Maximální celkový finanční příspěvek 
z Výzkumného fondu na pilotní projekty 
a projekty zavádění do praxe by měl být 
zvýšen na 50 % způsobilých nákladů.

14) Maximální celkový finanční příspěvek 
z Výzkumného fondu na pilotní projekty 
a projekty zavádění do praxe by měl být 
zvýšen na 40% způsobilých nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod ke zvyšování maximálního finančního příspěvku ze 40 na 50 % schválených
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výdajů spojených s pilotními projekty a projekty demonstrace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 17
Čl. 3 odst. 1 písm. g)

g) ropné břidlice. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Definice uhlí a oceli se nevztahuje na ropné břidlice. Ropné břidlice musí být vyloučeny 
z působnosti tohoto fondu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 18
Článek 4

Článek 4 vypouští se
Zlepšování konkurenčního postavení uhlí 

Společenství
1. Cílem je snížit celkové náklady na těžbu, 
zlepšit kvalitu produktů a snížit náklady 
na využití uhlí. Výzkumné projekty zahrnují 
celý řetězec produkce uhlí:

a) moderní techniky průzkumu nalezišť,

b) integrované plánování těžby,

c) vysoce výkonné, převážně 
automatizované těžební a důlní technologie 
odpovídající geologickým charakteristikám 
evropských nalezišť černého uhlí,

d) vhodné pomocné technologie,

e) dopravní systémy,

f) dodávky energie, komunikační 
a informační služby, přenosové, sledovací 
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a řídicí systémy,

g) techniky úpravy uhlí, orientované na 
potřeby spotřebitelských trhů,

h) techniky přeměny uhlí,

i) spalování uhlí.

2. Výzkumné projekty se zaměřují také na 
vědecký a technologický pokrok s cílem 
lépe porozumět chování a kontrole nalezišť 
vzhledem k tlaku horniny, emisím plynu, 
nebezpečí výbuchu, ventilaci a všem dalším 
faktorům ovlivňujícím důlní procesy. 
Výzkumné projekty s těmito cíli 
reprezentují vyhlídky krátkodobých nebo 
střednědobých výsledků pro podstatnou část 
produkce Společenství.

Přednost se dává projektům, které 
podporují alespoň jedno z těchto hledisek:

(a) integrace jednotlivých technik do 
systémů a metod a vývoj integrovaných 
metod těžby,

(b) podstatné snížení výrobních nákladů,

(c) přínosy z hlediska důlní bezpečnosti 
a ochrany životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Protože uhelný průmysl ve Společenství prochází neustále restrukturalizací, prostředky 
Společenství na výzkum by měly být spíše použity na minimalizaci dopadů na životní prostředí 
a sociálních dopadů spojených s uzavíráním podzemních dolů a uhelného průmyslu a 
na vývoj udržitelnějších a bezpečnějších zdrojů energie, a ne na snahu zlepšovat konkurenční 
postavení uhlí Společenství.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jan Březina

Pozměňovací návrh 19
Čl. 4 odst. 2 písm. (ca) (nové)

  (ca) vývoj nových úspornějších a 
bezpečnějších technologií.

Or. cs

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 20
Čl. 6 název

Účinná ochrana životního prostředí a lepší 
využití uhlí jako čistého zdroje energie

Lepší ochrana místního prostředí

Or. en

Odůvodnění

Snížení emisí z využívání uhlí včetně zachycování a skladování CO2 je nedílnou součástí 
sedmého rámcového programu - Energie 6: technologie čistého spalování  uhlí. Začlenění 
této oblasti výzkumu do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel by proto překrývalo sedmý 
rámcový program a bylo by v rozporu s čl. 1 odst. 3 Protokolu o finančních důsledcích 
uplynutí doby platnosti smlouvy o ESUO a o výzkumném fondu pro uhlí a ocel, který stanoví: 
„Příjmy plynoucí  z tohoto majetku, které se nazývají Výzkumný fond pro uhlí a ocel jsou 
určeny výhradně na výzkum [...] mimo rámcový výzkumný program [...]“. Tato změna zajistí 
zamezení této nejednotnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 21
Čl. 6 odst. 2 písm. (a)

(a) snižování emisí z využívání uhlí, včetně 
zachycování a skladování CO2,

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako k pozměňovacímu návrhu k článku 4, který předložila paní Harmsová.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 22
Čl. 6 odst. 2 písm. b)

(b) snížení emisí skleníkových plynů, 
zejména metanu, z uhelných nalezišť,

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako k pozměňovacímu návrhu k článku 4, který předložila paní Harmsová.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jan Březina

Pozměňovací návrh 23
Čl. 6 odst. 2 písm. d)

(d) sanace hald a průmyslové využití reziduí 
z produkce a spotřeby uhlí,

(d) sanace hald a využití reziduí z produkce 
a spotřeby uhlí,

Or. cs

Pozměňovací návrh, který předkládá Jan Březina

Pozměňovací návrh 24
Čl. 7 odst. 1

Výzkumné projekty s tímto cílem se týkají 
perspektiv dlouhodobých dodávek energie a 
zvyšování hodnoty – z ekonomického a 
energetického hlediska a z hlediska ochrany 
životního prostředí – těch nalezišť uhlí, která 
nemohou být hospodárně těžena 
konvenčními technikami dobývání. Projekty 
mohou zahrnovat studie, definice strategie, 
základní a aplikovaný výzkum a testování 

Výzkumné projekty s tímto cílem se týkají 
perspektiv zabezpečení dlouhodobých 
dodávek energie a zvyšování hodnoty – z 
ekonomického a energetického hlediska a z 
hlediska ochrany životního prostředí – těch 
nalezišť uhlí, která nemohou být hospodárně 
těžena konvenčními technikami dobývání. 
Projekty mohou zahrnovat studie, definice 
strategie, základní a aplikovaný výzkum a 
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inovačních technik, které nabízejí 
perspektivy pro zvyšování hodnoty zdrojů 
uhlí ve Společenství.

testování inovačních technik, které nabízejí 
perspektivy pro zvyšování hodnoty zdrojů 
uhlí ve Společenství.

Or. cs

Pozměňovací návrh, který předkládá Jan Březina

Pozměňovací návrh 25
Čl. 9 písm c)

c) prodloužení životaschopnosti, zejména 
zvyšováním odolnosti ocelí a ocelových 
konstrukcí vůči teplu a korozi,

c) prodloužení životaschopnosti, zejména 
zvyšováním odolnosti ocelí a ocelových 
konstrukcí vůči teplu, korozi a dalším 
vlivům,

Or. cs

Pozměňovací návrh, který předkládá Jan Březina

Pozměňovací návrh 26
Článek 20

Poradní skupiny pro uhlí a ocel (dále jen 
„poradní skupiny“) jsou nezávislé technické 
poradní skupiny.

Poradní skupiny pro uhlí a ocel (dále jen 
„poradní skupiny“) jsou nezávislé technické 
poradní skupiny, složené z kvalifikovaných 
odborníků na danou oblast.

Or. cs

Pozměňovací návrh, který předkládá Jan Březina

Pozměňovací návrh 27
Čl. 25 odst. 3 pododst. 1

3. Komise vytvoří soubor informací, který 
stanoví podrobná pravidla účasti, metody 
správy návrhů a projektů, formuláře žádostí, 
pravidla pro podávání návrhů, vzorové 
grantové dohody, informace o způsobilých 
nákladech a maximálním povoleném 
finančním příspěvku, informace o metodách 

3. Komise vytvoří soubor informací, který 
stanoví podrobná pravidla účasti, metody 
správy návrhů a projektů, formuláře žádostí,
včetně návodu na vyplnění, pravidla pro 
podávání návrhů, vzorové grantové dohody, 
informace o způsobilých nákladech a 
maximálním povoleném finančním 
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plateb a roční prioritní cíle výzkumného 
programu.

příspěvku, informace o metodách plateb a 
roční prioritní cíle výzkumného programu.

Or. cs

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 28
Čl. 30 odst. 3 tabulka písm. b)

(b) na pilotní projekty a projekty zavádění 
do praxe až 50 %

(b) na pilotní projekty a projekty zavádění 
do praxe až 40 %

Or. en

Odůvodnění

Není důvod ke zvyšování maximálního finančního příspěvku ze 40 na 50% schválených výdajů 
spojených s pilotními nebo demonstračními projekty.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 29
Čl. 38 odst. 1

1. Komise provádí sledování výzkumného 
programu, včetně hodnocení očekávaných 
přínosů. Zpráva o tomto sledování bude 
vydána koncem roku 2013, a potom každých 
sedm let. Zprávy jsou zpřístupněny
veřejnosti prostřednictvím informační služby 
Společenství pro výzkum a vývoj (CORDIS) 
nebo odpovídající internetové stránky.

1. Komise provádí sledování výzkumného 
programu, včetně hodnocení očekávaných 
přínosů. Zpráva o tomto sledování bude 
vydána koncem roku 2013. Tato zpráva je 
zpřístupněna veřejnosti prostřednictvím 
informační služby Společenství pro výzkum 
a vývoj (CORDIS) nebo odpovídající 
internetové stránky.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod, aby Komise rozvíjela nejasný mechanismus financování, který podporuje jeden 
určitý zdroj energie, tj. uhlí. Je zapotřebí, aby Komise nejdříve přinejmenším zhodnotila tento 
výzkumný program do konce roku 2013 a společně s Evropským parlamentem v rámci 
postupu spolurozhodování vyhodnotila, zda je vhodné i nadále podporovat uhlí Společenství. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 30
Čl. 38 odst. 2

2. Komise výzkumný program hodnotí po 
dokončení projektů financovaných během
každého sedmiletého období. Také se 
hodnotí přínosy výzkumu a technického 
vývoje pro společnost a dotyčná odvětví. 
Hodnotící zpráva se zveřejní.

2. Komise výzkumný program hodnotí po 
dokončení projektů financovaných během
roku uvedeného v odstavci 1. Také se 
hodnotí přínosy výzkumu a technického 
vývoje pro společnost a dotyčná odvětví. 
Hodnotící zpráva se zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod, aby Komise podporovala nejasný mechanismus financování, který podporuje 
jeden určitý zdroj energie, tj. uhlí. Je zapotřebí, aby Komise nejdříve přinejmenším zhodnotila 
tento výzkumný program do konce roku 2013 a společně s Evropským parlamentem v rámci 
postupu spolurozhodování vyhodnotila, zda je vhodné i nadále podporovat uhlí Společenství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 31
Článek 40

Víceleté technické základní směry stanovené 
v kapitole III se přezkoumají každých sedm 
let, přičemž první období končí dnem
31. prosince 2014. Za tímto účelem, 
a nejpozději v prvních šesti měsících 
posledního roku každého sedmiletého 
období, Komise znovu posoudí funkčnost 
a účinnost technických základních směrů 
a popřípadě navrhne změny.

Víceleté technické základní směry stanovené 
v kapitole III se přezkoumají nejpozději do
31. prosince 2014. Za tímto účelem, 
a nejpozději do 30. června 2014, Komise 
znovu posoudí funkčnost a účinnost 
technických základních směrů a popřípadě 
navrhne změny.

Komise může, považuje-li to za nezbytné, 
provést takové přezkoumání a předložit 
Radě návrhy na jakékoliv potřebné změny
před uplynutím sedmiletého období.

Komise může, považuje-li to za nezbytné, 
provést takové přezkoumání a předložit 
Radě a Evropskému Parlamentu v rámci 
postupu spolurozhodování návrhy na 
jakékoliv potřebné změny do konce roku 
2014.

Or. en
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Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako k pozměňovacímu návrhu k článku 38, který předložila paní 
Harmsová.
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