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Adam Gierek
De fleråriga tekniska riktlinjerna för Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram

Förslag till beslut (KOM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 14
Skäl 3

(3) Europeiska gemenskapens sjunde 
ramprogram för verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) som fastställs 
i Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 
ger anledning att se över rådets beslut 
2003/78/EG av den 1 februari 2003 om de
fleråriga tekniska riktlinjerna för Kol- och 
stålforskningsfondens forskningsprogram så 
att Kol- och stålforskningsfonden 
kompletterar sjunde ramprogrammet inom 
de sektorer som har anknytning till kol- och 
stålindustrin.

(3) Europeiska gemenskapens sjunde
ramprogram för verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) som fastställs 
i Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1982/2006/EG av den 18 december 2006 ger 
anledning att se över rådets beslut 
2003/78/EG av den 1 februari 2003 om de 
fleråriga tekniska riktlinjerna för Kol- och 
stålforskningsfondens forskningsprogram så 
att Kol- och stålforskningsfonden, dock utan 
överlappningar, kompletterar sjunde 
ramprogrammet inom de sektorer som har 
anknytning till kol- och stålindustrin.

Or. en
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Motivering

I artikel 1.2 i protokollet om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla 
och om Kol- och stålforskningsfonden står det ”Intäkterna från dessa tillgångar, vilka skall 
betecknas som ”Kol- och stålforskningsfonden”, skall endast användas för forskning 
utanför ramprogrammet (...)”.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 15
Skäl 3a (nytt)

(3a) Det sjunde ramprogrammet omfattar 
”ren kolteknik” och föranleder därför en 
ändring av rådets beslut 2003/76/EG.

Or. en

Motivering

I artikel 1.2 i protokollet om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla 
och om Kol- och stålforskningsfonden står det ”Intäkterna från dessa tillgångar, vilka skall 
betecknas som ”Kol- och stålforskningsfonden”, skall endast användas för forskning 
utanför ramprogrammet (...)”. Eftersom forskning och utveckling med inriktning på 
ren kolteknik redan omfattas av det sjunde ramprogrammet måste fördelningen mellan 
forskning om kol och forskning om stål ändras i enlighet därmed.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 16
Skäl 14

(14) Det högsta totala ekonomiska bidraget 
från forskningsfonden för pilot- och 
demonstrationsprojekt bör höjas till 50 % av 
de bidragsberättigande kostnaderna.

(14) Det högsta totala ekonomiska bidraget
från forskningsfonden för pilot- och 
demonstrationsprojekt bör höjas till 40 % av 
de bidragsberättigande kostnaderna.

Or. en

Motivering

Det finns ingen orsak att höja det högsta ekonomiska bidraget från 40 % till 50 % av de 
bidragsberättigande kostnaderna för pilot- och demonstrationsprojekt.  
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Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 17
Artikel 3, punkt 1, led g

(g) oljeskiffrar. utgår

Or. en

Motivering

Oljeskiffrar omfattas inte av definitionen på kol och stål. Alltså måste de uteslutas från denna 
fonds räckvidd.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 18
Artikel 4

Artikel 4 utgår
Förbättring av konkurrensläget för kol 

från gemenskapen
1. Målet skall vara att minska de totala 
kostnaderna för kolbrytningen, förbättra 
produkternas kvalitet och minska 
kostnaderna för kolanvändningen. 
Forskningsprojekten skall omfatta hela 
produktionskedjan för kol enligt följande:

(a) modern teknik för prospektering av 
koltillgångar,

(b) integrerad gruvplanering,

(c) högeffektiva, höggradigt automatiserade 
metoder för gruvbrytning och bearbetning 
som är anpassade till de europeiska 
stenkolsfyndigheternas geologiska 
egenskaper,

(d) lämplig stödteknik,

(e) transportsystem,
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(f) kraftförsörjning, kommunikation och 
information, kraftöverföring samt system 
för övervakning och processkontroll,

(g) metoder för kolbearbetning, inriktade 
på konsumentmarknadernas behov,

(h) kolomvandling,

(i) kolförbränning.

2. Forskningsprojekten skall också 
utveckla vetenskap och metoder för att nå 
en bättre kunskap om fyndigheternas 
uppförande och hur de kan kontrolleras 
med hänsyn till berggrundens tryck, 
gasutsläpp, explosionsrisk, ventilation och 
alla andra faktorer som påverkar 
gruvdriften. Forskningsprojekt med denna 
inriktning skall kunna ge resultat som på 
kort eller medellång sikt kan tillämpas på 
en betydande del av EU:s produktion.

Företräde skall ges till projekt som har 
minst ett av följande syften:

(a) att integrera enskilda tekniska 
lösningar i system och metoder samt att 
utveckla integrerade brytningsmetoder,

(b) att minska produktionskostnaderna 
väsentligt,

(c) att främja gruvsäkerheten och miljön.

Or. en

Motivering

Eftersom kolbranschen i EU är stadd i ständig omvandling borde gemenskapens 
forskningsanslag hellre användas till att minska miljöpåverkan och de sociala 
konsekvenserna av gruvor och annan verksamhet med anknytning till kol samt till utveckling 
av andra energikällor, som är säkrare och mera hållbara, än till försök att förbättra 
konkurrenskraften för kol från gemenskapen.
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Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 19
Artikel 4, punkt 2, led ca (nytt)

  (ca) utveckling av nya tekniker som är 
sparsammare och säkrare.

Or. cs

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 20
Artikel 6, rubriken

Effektiv miljövård och förbättring av 
användningen av kol som en ren 
energikälla

Bättre skydd av miljön på det lokala planet

Or. en

Motivering

Minskade utsläpp vid användningen av kol, inberäknat uppfångning och lagring av koldioxid, 
ingår som ett led i det sjunde ramprogrammet: ”Aktiv energi 6: Ren kolteknik”. Om detta 
forskningsområde togs med bland sådan forskning som skall bekostas med anslag ur 
Kol- och stålforskningsfonden skulle följden bli en överlappning med det 
sjunde ramprogrammet och detta skulle strida mot artikel 1.3 i protokollet om de ekonomiska 
följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden, där 
det står följande: ”Intäkterna från dessa tillgångar, vilka skall betecknas som 
”Kol- och stålforskningsfonden”, skall endast användas för forskning utanför 
ramprogrammet (...)”. Med hjälp av det här ändringsförslaget kan en sådan 
inkonsekvens garanterat undvikas.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 21
Artikel 6, stycke 2, led a

(a) att minska utsläppen från 
kolanvändningen, bland annat genom att 

utgår
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fånga in och lagra CO2,

Or. en

Motivering

Samma motivering som till det ändringsförslag som ingivits av ledamoten Harms och hänför 
sig till artikel 4.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 22
Artikel 6, stycke 2, led b

(b) att minska utsläppen av växthusgaser, 
särskilt metan, från kolfyndigheter,

utgår

Or. en

Motivering

Samma motivering som till det ändringsförslag som ingivits av ledamoten Harms och hänför 
sig till artikel 4.

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 23
Artikel 6, stycke 2, led d

(d) att återställa marken efter avfallshögar 
och industriellt utnyttja rester från 
produktion och användning av kol,

(d) att återställa marken efter avfallshögar 
och utnyttja rester från produktion och 
användning av kol,

Or. cs

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 24
Artikel 7, stycke 1

Forskningsprojekt med detta mål skall avse Forskningsprojekt med detta mål skall avse 
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framtidsutsikterna för långsiktig 
energiförsörjning och handla om att höja 
värdet med avseende på ekonomi, energi och 
miljö, av koltillgångar som inte kan utvinnas 
ekonomiskt med konventionell gruvdrift. 
Projekten kan innefatta studier, utarbetande 
av strategier, grundforskning och tillämpad 
forskning samt provning av innovativa 
metoder som kan tillämpas för att höja 
värdet på EU:s koltillgångar.

framtidsutsikterna för en trygg långsiktig 
energiförsörjning och handla om att höja 
värdet med avseende på ekonomi, energi och 
miljö, av koltillgångar som inte kan utvinnas 
ekonomiskt med konventionell gruvdrift. 
Projekten kan innefatta studier, utarbetande 
av strategier, grundforskning och tillämpad 
forskning samt provning av innovativa 
metoder som kan tillämpas för att höja 
värdet på EU:s koltillgångar.

Or. cs

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 25
Artikel 9, led c

(c) förlängd livstid, särskilt genom förbättrad 
motståndskraft mot värme och korrosion hos 
stål och stålstrukturer,

(c) förlängd livstid, särskilt genom förbättrad 
motståndskraft mot värme, korrosion och 
andra påverkansfaktorer hos stål och 
stålstrukturer,

Or. cs

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 26
Artikel 20

De rådgivande grupperna för kol och stål 
(nedan kallade ”de rådgivande grupperna”) 
skall vara oberoende tekniska rådgivande 
grupper.

De rådgivande grupperna för kol och stål 
(nedan kallade ”de rådgivande grupperna”) 
skall vara oberoende tekniska rådgivande 
grupper och bestå av lämpligt kvalificerade 
specialister.

Or. cs

Ändringsförslag från Jan Březina

Ändringsförslag 27
Artikel 25, punkt 3, stycke 1
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3. Kommissionen skall utarbeta ett 
informationspaket med utförliga regler för 
deltagande, metoder för hantering av förslag 
och projekt, ansökningsformulär, regler för 
inlämnande av förslag, standardkontrakt, 
bidragsberättigande kostnader, högsta 
bidragsbelopp, betalningssätt och de årliga 
prioriterade målen för 
forskningsprogrammet.

3. Kommissionen skall utarbeta ett 
informationspaket med utförliga regler för 
deltagande, metoder för hantering av förslag 
och projekt, ansökningsformulär med 
ifyllnadsanvisningar, regler för inlämnande 
av förslag, standardkontrakt, 
bidragsberättigande kostnader, högsta 
bidragsbelopp, betalningssätt och de årliga 
prioriterade målen för 
forskningsprogrammet.

Or. cs

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 28
Artikel 30, stycke 3, tabellen, led b

(b) pilot- och demonstrationsprojekt 50 % (b) pilot- och demonstrationsprojekt 40 %

Or. en

Motivering

Det finns ingen orsak att höja det högsta ekonomiska bidraget från 40 till 50 % av de 
bidragsberättigande kostnaderna för pilot- och demonstrationsprojekt.  

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 29
Artikel 38, punkt 1

1. Kommissionen skall göra en övervakning 
av forskningsprogrammet med bland annat 
en utvärdering av de förväntade vinsterna. 
En rapport över övervakningen skall ges ut 
i slutet av år 2013 och därefter vart 
sjunde år. Rapporterna skall offentliggöras 
på Cordis eller motsvarande webbplats.

1. Kommissionen skall göra en övervakning 
av forskningsprogrammet med bland annat 
en utvärdering av de förväntade vinsterna. 
En rapport över övervakningen skall ges ut 
i slutet av år 2013. Rapporten skall 
offentliggöras på Cordis eller motsvarande 
webbplats.

Or. en
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Motivering

Kommissionen har ingen orsak att stödja en finansieringsmekanism som fungerar på 
obestämd tid och ger stöd till en enda form av energi, alltså kol. Det minsta man kan begära 
är att kommissionen först utvärderar detta forskningsprogram, senast vid utgången av 2013,
och sedan, tillsammans med Europaparlamentet, inom ramen för medbeslutandeförfarandet 
bedömer om det är värt att fortsätta med gemenskapsstödet till kol eller inte.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 30
Artikel 38, punkt 2

2. Kommissionen skall utvärdera 
forskningsprogrammet när de projekt som 
finansierats under varje sjuårsperiod
slutförts. Nyttan för samhället och berörda 
sektorer av denna FoTU skall också 
utvärderas. Utvärderingsrapporten skall 
offentliggöras.

2. Kommissionen skall utvärdera 
forskningsprogrammet när de projekt som 
finansierats under det år som avses i punkt 1
slutförts. Nyttan för samhället och berörda 
sektorer av denna FoTU skall också 
utvärderas. Utvärderingsrapporten skall 
offentliggöras.

Or. en

Motivering

Kommissionen har ingen orsak att stödja en finansieringsmekanism som fungerar på 
obestämd tid och ger stöd till en enda form av energi, alltså kol. Det minsta man kan begära 
är att kommissionen först utvärderar detta forskningsprogram, senast vid utgången av 2013,
och sedan, tillsammans med Europaparlamentet, inom ramen för medbeslutandeförfarandet 
bedömer om det är värt att fortsätta med gemenskapsstödet till kol eller inte.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 31
Artikel 40

De fleråriga tekniska riktlinjer som fastställs 
i kapitel III skall granskas vart sjunde år, 
varvid den första perioden löper ut
den 31 december 2014. I detta syfte, och 
senast under de första sex månaderna av 
sjuårsperiodens sista år, skall 
kommissionen ompröva funktionen och 
effekten av de tekniska riktlinjerna och i 

De fleråriga tekniska riktlinjer som fastställs 
i kapitel III skall granskas senast
den 31 december 2014. I detta syfte, och 
senast den 30 juni 2014, skall
kommissionen ompröva funktionen och 
effekten av de tekniska riktlinjerna och
i tillämpliga fall föreslå ändringar.
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tillämpliga fall föreslå ändringar.
Om kommissionen anser det lämpligt, kan 
den göra en sådan omprövning och lämna 
förslag om ändringar till rådet innan 
sjuårsperioden löper ut.

Om kommissionen anser det lämpligt, kan 
den göra en sådan omprövning och, 
i enlighet med medbeslutandeförfarandet,
lämna förslag om ändringar till rådet och 
Europaparlamentet före utgången av 2014.

Or. en

Motivering

Samma motivering som till det ändringsförslag som ingivits av ledamoten Harms och hänför 
sig till artikel 38.
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