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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 14
Overweging 3

(3) Het zevende kaderprogramma van de 
Europese Gemeenschap voor activiteiten op 
het gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013), 
omschreven in Besluit 1982/2006/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2006, is aanleiding tot het 
herzien van Beschikking 2003/78/EG van de 
Raad van 1 februari 2003 tot vaststelling van 
de technische meerjarenrichtsnoeren 
betreffende het onderzoeksprogramma van 
het Fonds voor onderzoek inzake kolen en 
staal teneinde te waarborgen dat het Fonds 
voor onderzoek inzake kolen en staal een 
aanvulling vormt op het zevende 
kaderprogramma in de sectoren die in 
verband staan met de kolen- en 

(3) Het zevende kaderprogramma van de 
Europese Gemeenschap voor activiteiten op 
het gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013), 
omschreven in Besluit 1982/2006/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2006, is aanleiding tot het 
herzien van Beschikking 2003/78/EG van de 
Raad van 1 februari 2003 tot vaststelling van 
de technische meerjarenrichtsnoeren 
betreffende het onderzoeksprogramma van 
het Fonds voor onderzoek inzake kolen en 
staal teneinde te waarborgen dat het Fonds 
voor onderzoek inzake kolen en staal een 
aanvulling vormt op het zevende 
kaderprogramma in de sectoren die in 
verband staan met de kolen- en staalindustrie
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staalindustrie. maar het niet overlapt.

Or. en

Motivering

In artikel 1, lid 3 van het Protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van 
het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal wordt het 
volgende bepaald: "De opbrengst van dat vermogen, die "Fonds voor onderzoek inzake kolen 
en staal" wordt genoemd, wordt […] uitsluitend gebruikt voor onderzoek dat buiten het 
kaderprogramma voor onderzoek wordt verricht […]" 

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 15
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Het zevende kaderprogramma omvat 
"schone technologieën voor kolen" en om 
die reden is herziening van Besluit van de 
Raad 2003/76/EG gewenst, 

Or. en

Motivering

In artikel 1, lid 3 van het Protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van 
het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal wordt het 
volgende bepaald: "De opbrengst van dat vermogen, die "Fonds voor onderzoek inzake kolen 
en staal" wordt genoemd, wordt […] uitsluitend gebruikt voor onderzoek dat buiten het 
kaderprogramma voor onderzoek wordt verricht […]" Aangezien het KP7 O&O op het 
gebied van schone technologieën voor kolen omvat, moet de verdeling tussen onderzoek op 
het gebied van steenkool en onderzoek op het gebied van staal overeenkomstig worden 
gewijzigd. 

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 16
Overweging 14

(14) De maximale totale financiële 
fondsbijdrage voor proef- en 
demonstratieprojecten dient te worden 

(14) De maximale totale financiële 
fondsbijdrage voor proef- en 
demonstratieprojecten dient te worden 
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verhoogd tot 50% van de subsidiabele 
kosten.

verhoogd tot 40% van de subsidiabele 
kosten.

Or. en

Motivering

Er is geen reden om de maximale financiële fondsbijdrage te verhogen van 40% naar 50% 
van de toegestane kosten voor proef- of demonstratieprojecten.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 17
Artikel 3, punt 1, letter g)

(g) oliehoudende leisteen; schrappen

Or. en

Motivering

Oliehoudende leisteen valt niet onder de definitie van kolen en staal. Oliehoudende leisteen 
moet worden uitgesloten van het toepassingsgebied van dit Fonds.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 18
Artikel 4

Artikel 4 schrappen
Verbetering van de concurrentiepositie van

de communautaire kolen
1. Doel is terugdringing van de totale 
productiekosten van de mijnen, verbetering 
van de productkwaliteit en vermindering 
van de kosten van het gebruik van kolen. 
De onderzoeksprojecten behelzen de 
volledige productieketen van kolen:

a) moderne exploratietechnieken voor 
kolenlagen;
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b) geïntegreerde mijnplanning;

c) hoogefficiënte, grotendeels 
geautomatiseerde mijngang- en 
winningstechnologieën die zijn afgestemd 
op de bijzondere geologie van Europese 
steenkoollagen;

d) adequate ondersteunende technologieën;

e) vervoersystemen;

f) elektriciteitsvoorziening, communicatie en 
informatie, transmissie, bewakings- en 
procesbesturingssystemen;

g) koolvoorbereidingstechnieken, gericht op 
de behoeften van de gebruikersmarkten;

h) omzetting van kolen;

i) verbranding van kolen.

2. Onderzoeksprojecten zijn ook gericht op 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang, die moet leiden tot een beter 
inzicht in het gedrag en de beheersing van 
kolenlagen met betrekking tot rotsdruk, 
gasemissies, explosiegevaar, ventilatie en 
alle andere factoren die de mijnbouw 
beïnvloeden. Onderzoeksprojecten met deze 
doelstellingen moeten uitzicht bieden op 
resultaten die op korte tot middellange 
termijn toepasselijk zijn op een aanzienlijk 
deel van de communautaire productie.

De voorkeur wordt gegeven aan projecten 
die ten minste een van de volgende 
doelstellingen bevorderen:

a) de integratie van afzonderlijke 
technieken in systemen en methoden en de 
ontwikkeling van geïntegreerde 
winningsmethoden;

b) aanzienlijke vermindering van 
productiekosten;

c) voordelen op het gebied van 
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mijnveiligheid en milieu.

Or. en

Motivering

Omdat de communautaire steenkoolindustrie voortdurend wordt geherstructureerd, kan het 
onderzoeksgeld van de Gemeenschap beter worden aangewend om de sociale en 
milieugevolgen van de sluiting van mijnen en de stillegging van aanverwante 
steenkoolactiviteiten te beperken en om andere duurzamere en veiligere energiebronnen te 
ontwikkelen dan te blijven proberen de concurrentiepositie van communautaire steenkool te 
verbeteren.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 19
Artikel 4, lid 2,letter c bis) (nieuw)

  (c bis) de ontwikkeling van nieuwe 
zuinigere en betrouwbaardere 
technologieën.

Or. cs

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 20
Artikel 6, titel

Efficiënte milieubescherming en beter 
gebruik van steenkool als bron van schone 
energie

Betere bescherming van het plaatselijke
milieu

Or. en

Motivering

Vermindering van de emissie veroorzaakt door het gebruik van kolen, waaronder het 
opvangen en opslaan van CO2, maken integraal deel uit van KP7-activiteit 6. Energie: 
Schone technologieën voor kolen. Onderbrenging van dit onderzoek in het FOKS zou daarom 
leiden tot overlapping van het KP7 en zou in strijd zijn met artikel 1, lid 3 van het Protocol 
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betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende 
het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal waarin het volgende wordt bepaald: "De 
opbrengst van dat vermogen, die "Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal" wordt 
genoemd, wordt […] uitsluitend gebruikt voor onderzoek dat buiten het kaderprogramma 
voor onderzoek wordt verricht […]" Dit amendement zorgt ervoor dat een dergelijke 
inconsistentie wordt vermeden.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 21
Artikel 6, alinea 2, letter a)

(a) vermindering van de emissie 
veroorzaakt door het gebruik van kolen, 
waaronder het opvangen en opslaan van 
CO2;

schrappen

Or. en

Motivering

Zie de motivering van het AM op artikel 4 van mevrouw Harms.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 22
Artikel 6, alinea 2, letter b)

(b) vermindering van de emissie van 
broeikasgassen, in het bijzonder methaan, 
uit kolenlagen;

schrappen

Or. en

Motivering

Zie de motivering van het AM op artikel 4 van mevrouw Harms.
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Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 23
Artikel 6, alinea 2, letter d)

(d) sanering van afvalhopen en industrieel
gebruik van residuen van de productie en het 
gebruik van kolen;

(d) sanering van afvalhopen en gebruik van 
residuen van de productie en het gebruik van 
kolen;

Or. cs

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 24
Artikel 7, alinea 1

Onderzoeksprojecten met deze doelstelling 
hebben betrekking op de vooruitzichten voor 
energievoorziening op de lange termijn en 
betreffen de valorisering, in economisch 
opzicht, energieopzicht en milieuopzicht, 
van kolenvoorraden die met conventionele 
mijnbouwtechnieken niet economisch 
kunnen worden ontgonnen. Tot de projecten 
behoren studies, het uitstippelen van 
strategieën, fundamenteel en toegepast 
onderzoek en het uittesten van innovatieve 
technieken die uitzicht bieden op de 
valorisering van communautaire 
kolenvoorraden.

Onderzoeksprojecten met deze doelstelling 
hebben betrekking op de vooruitzichten om
de energievoorziening op de lange termijn te
waarborgen en betreffen de valorisering, in 
economisch opzicht, energieopzicht en 
milieuopzicht, van kolenvoorraden die met 
conventionele mijnbouwtechnieken niet 
economisch kunnen worden ontgonnen. Tot 
de projecten behoren studies, het uitstippelen 
van strategieën, fundamenteel en toegepast 
onderzoek en het uittesten van innovatieve 
technieken die uitzicht bieden op de 
valorisering van communautaire 
kolenvoorraden.

Or. cs

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 25
Artikel 9, letter c)

(c) verlenging van de levensduur, in het 
bijzonder door verbetering van de warmte-
en corrosievastheid van staal en 
staalconstructies;

(c) verlenging van de levensduur, in het 
bijzonder door verbetering van de 
bestendigheid van staal en staalconstructies 
tegen warmte, corrosie en andere 
invloeden;
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Or. cs

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 26
Artikel 20

De Adviesgroepen Kolen en staal (hierna 
"de Adviesgroepen" te noemen) zijn van 
elkaar onafhankelijke technische 
adviesgroepen.

De Adviesgroepen Kolen en staal (hierna 
"de Adviesgroepen" te noemen) zijn van 
elkaar onafhankelijke technische 
adviesgroepen die bestaan uit 
gekwalificeerde deskundigen op dit gebied.

Or. cs

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 27
Artikel 25, lid 3, alinea 1

3. De Commissie stelt een informatiepakket 
samen dat gedetailleerde regels voor 
deelname bevat en informatie over de wijze 
waarop voorstellen en projecten worden 
beheerd, aanvraagformulieren, regels voor 
de indiening van voorstellen, 
modelsubsidieovereenkomsten, subsidiabele 
kosten, maximale financiële bijdrage, 
betalingsregeling en jaarlijkse prioritaire 
doelstellingen van het 
onderzoeksprogramma.

3. De Commissie stelt een informatiepakket 
samen dat gedetailleerde regels voor 
deelname bevat en informatie over de wijze 
waarop voorstellen en projecten worden 
beheerd, aanvraagformulieren (met 
instructies voor de invulling ervan), regels 
voor de indiening van voorstellen, 
modelsubsidieovereenkomsten, subsidiabele 
kosten, maximale financiële bijdrage, 
betalingsregeling en jaarlijkse prioritaire 
doelstellingen van het 
onderzoeksprogramma.

Or. cs

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 28
Artikel 30, alinea 3, tabel, letter b)

(b) voor proef- en demonstratieprojecten 
maximaal 50%

(b) voor proef- en demonstratieprojecten 
maximaal 40%
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Or. en

Motivering

Er is geen reden om de maximale financiële fondsbijdrage te verhogen van 40% naar 50% van de 
toegestane kosten voor proef- of demonstratieprojecten.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 29
Artikel 38, lid 1

1. De Commissie controleert de voortgang 
van het programma en beoordeelt daarbij de 
verwachte baten. Eind 2013, en vervolgens 
om de zeven jaar, wordt een 
voortgangsrapport uitgebracht. De 
desbetreffende rapporten worden openbaar 
gemaakt op de website van CORDIS 
(Informatiedienst voor communautair 
onderzoek en ontwikkeling) of op een 
overeenkomstige website.

1. De Commissie controleert de voortgang 
van het programma en beoordeelt daarbij de 
verwachte baten. Eind 2013 wordt een 
voortgangsrapport uitgebracht. Dit rapport 
wordt openbaar gemaakt op de website van 
CORDIS (Informatiedienst voor 
communautair onderzoek en ontwikkeling) 
of op een overeenkomstige website.

Or. en

Motivering

De Commissie hoeft geen algemeen financieringsmechanisme te bevorderen dat slechts één 
energiebron ondersteunt, nl. steenkool. Hooguit moet de Commissie eerst maar eens eind 
2013 de voortgang van dit programma controleren en - in het kader van de 
medebeslisingsprocedure samen met het Europees Parlement - beoordelen of het de moeite 
waard is om communautaire steenkool te blijven bevorderen of niet.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 30
Artikel 38, lid 2

2. Bij de voltooiing van de gefinancierde 
projecten voert de Commissie voor elke 
periode van zeven jaar een beoordeling van 
het onderzoeksprogramma uit. Hierbij 
worden ook de voordelen van het OTO voor 
de samenleving en de betrokken sectoren 

2. Bij de voltooiing van de gefinancierde 
projecten voert de Commissie in het in lid 1 
genoemde jaar een beoordeling van het 
onderzoeksprogramma uit. Hierbij worden 
ook de voordelen van het OTO voor de 
samenleving en de betrokken sectoren 
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beoordeeld. Het beoordelingsrapport wordt 
gepubliceerd.

beoordeeld. Het beoordelingsrapport wordt 
gepubliceerd.

Or. en

Motivering

De Commissie hoeft geen algemeen financieringsmechanisme te bevorderen dat slechts één
energiebron ondersteunt, nl. steenkool. Hooguit moet de Commissie eerst maar eens eind 
2013 de voortgang van dit programma controleren en - in het kader van de 
medebeslisingsprocedure samen met het Europees Parlement - beoordelen of het de moeite 
waard is om communautaire steenkool te blijven bevorderen of niet.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 31
Artikel 40

De technische meerjarenrichtsnoeren van 
hoofdstuk III worden om de zeven jaar 
herzien, waarbij de eerste periode van zeven 
jaar afloopt op 31 december 2014. Daartoe 
evalueert de Commissie uiterlijk in de eerste 
helft van het laatste jaar van iedere periode
de werking en de doeltreffendheid van de 
technische richtsnoeren en stelt zij zo nodig 
wijzigingen voor.

De technische meerjarenrichtsnoeren van 
hoofdstuk III worden uiterlijk op 
31 december 2014 herzien. Daartoe 
evalueert de Commissie uiterlijk op 30 juni 
2014 de werking en de doeltreffendheid van 
de technische richtsnoeren en stelt zij zo 
nodig wijzigingen voor.

Indien de Commissie zulks nodig acht, kan 
zij vóór het eind van de periode van zeven 
jaar tot een dergelijke evaluatie overgaan en 
voorstellen voor passende wijzigingen bij de 
Raad indienen.

Indien de Commissie zulks nodig acht, kan 
zij tot een dergelijke evaluatie overgaan en 
voor eind 2014 voorstellen voor passende 
wijzigingen bij de Raad en bij het Europees 
Parlement in het kader van de 
medebeslissingsprocedure indienen.

Or. en

Motivering

Zie de motivering van de AM's op artikel 38 van mevrouw Harms.
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