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Ändringsförslag 12
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den 5 oktober 2016 ratificerade 
unionen Parisavtalet28. I detta 
internationella avtal uppmanas de parter 
som har ratificerat det att stärka de globala 
åtgärderna mot hotet från 
klimatförändringarna genom att begränsa 
den globala temperaturökningen till långt 
under 2 grader.

(1) Den 5 oktober 2016 ratificerade 
unionen Parisavtalet28. I detta 
internationella avtal uppmanas de parter 
som har ratificerat det att stärka de globala 
åtgärderna mot hotet från 
klimatförändringarna genom att hålla 
ökningen i den globala 
medeltemperaturen långt under 2 °C över 
förindustriell nivå samt göra 
ansträngningar för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå28a.

_________________ _________________
28 Multilateralt fördrag, kapitel XXVII 
Miljö, 7.d Parisavtalet. Trädde i kraft den 
4 november 2016.

28 EUT L 282, 19.10.2016, s. 1.

28a Artikel 2.1.a i Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 13
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I linje med Parisavtalet 
offentliggjorde Europeiska kommissionen 
den 11 december 2019 ”Den europeiska 
gröna given”, där den åtog sig att ”ta itu 
med de klimat- och miljörelaterade 
utmaningarna” och att ”ställa om EU till ett 
rättvist och välmående samhälle med en 
modern, resurseffektiv och 

(2) I linje med Parisavtalet 
offentliggjorde kommissionen den 11 
december 2019 sitt meddelande om den 
europeiska gröna given” där den åtog sig 
att ”ta itu med de klimat- och 
miljörelaterade utmaningarna” och att 
”ställa om EU till ett rättvist och 
välmående samhälle med en modern, 
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konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 
inte längre förekommer några nettoutsläpp 
av växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen”29. I meddelandet om 
den europeiska gröna given, där en ny 
tillväxtstrategi fastställs, betonas 
kommissionens intresse av att stödja 
banbrytande teknik för rent stål som leder 
till koldioxidfri stålproduktion senast 2030 
och av att undersöka om en del av den 
finansiering som håller på att avvecklas 
inom Europeiska kol- och stålgemenskapen 
kan tas i anspråk. I meddelandet om den 
europeiska gröna given anges också att 
”alla åtgärder och alla strategier ska dra åt 
samma håll för att hjälpa EU att klara en 
lyckad och rättvis omställning till en 
hållbar framtid”. I linje med principen om 
att inte göra någon skada, som fastställs i 
meddelandet om den europeiska gröna 
given, revideras forskningsmålen för Kol- 
och stålforskningsfondens 
forskningsprogram så att de inte längre 
omfattar verksamhet som leder till fortsatt 
utvinning, bearbetning och oförminskad 
användning av kol.

resurseffektiv och konkurrenskraftig 
ekonomi där det 2050 inte längre 
förekommer några nettoutsläpp av 
växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen”29. I meddelandet om 
den europeiska gröna given, där en ny 
tillväxtstrategi fastställs, betonas 
kommissionens intresse av att stödja 
banbrytande teknik för rent stål som leder 
till koldioxidfri stålproduktion senast 2030 
och av att undersöka om en del av den 
finansiering som håller på att avvecklas 
inom Europeiska kol- och stålgemenskapen 
kan tas i anspråk. I meddelandet om den 
europeiska gröna given anges också att 
”alla åtgärder och alla strategier ska dra åt 
samma håll för att hjälpa EU att klara en 
lyckad och rättvis omställning till en 
hållbar framtid”.

_________________ _________________
29 COM(2019) 640, s. 2. 29 COM(2019)0640, s. 2.

Or. en

Ändringsförslag 14
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I linje med Parisavtalet 
offentliggjorde Europeiska kommissionen 
den 11 december 2019 ”Den europeiska 
gröna given”, där den åtog sig att ”ta itu 
med de klimat- och miljörelaterade 
utmaningarna” och att ”ställa om EU till ett 

(2) Den 11 december 2019 
offentliggjorde kommissionen sitt 
meddelande om "den europeiska gröna 
given” där den åtog sig att ”ta itu med de 
klimat- och miljörelaterade utmaningarna” 
och att ”ställa om EU till ett rättvist och 
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rättvist och välmående samhälle med en 
modern, resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 
inte längre förekommer några nettoutsläpp 
av växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen”29. I meddelandet om 
den europeiska gröna given, där en ny 
tillväxtstrategi fastställs, betonas 
kommissionens intresse av att stödja 
banbrytande teknik för rent stål som leder 
till koldioxidfri stålproduktion senast 2030 
och av att undersöka om en del av den 
finansiering som håller på att avvecklas 
inom Europeiska kol- och stålgemenskapen 
kan tas i anspråk. I meddelandet om den 
europeiska gröna given anges också att 
”alla åtgärder och alla strategier ska dra 
åt samma håll för att hjälpa EU att klara 
en lyckad och rättvis omställning till en 
hållbar framtid”. I linje med principen om 
att inte göra någon skada, som fastställs i 
meddelandet om den europeiska gröna 
given, revideras forskningsmålen för Kol- 
och stålforskningsfondens 
forskningsprogram så att de inte längre 
omfattar verksamhet som leder till fortsatt 
utvinning, bearbetning och oförminskad 
användning av kol.

välmående samhälle med en modern, 
resurseffektiv och konkurrenskraftig 
ekonomi där det 2050 inte längre 
förekommer några nettoutsläpp av 
växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från 
resursförbrukningen29”. I meddelandet om 
den europeiska gröna given, där en ny 
tillväxtstrategi fastställs, betonas 
kommissionens intresse av att stödja 
banbrytande teknik för rent stål som leder 
till koldioxidfri stålproduktion senast 2030 
och av att undersöka om en del av den 
finansiering som håller på att avvecklas 
inom Europeiska kol- och stålgemenskapen 
kan tas i anspråk. I linje med principen om 
att inte göra någon skada, som fastställs i 
meddelandet om den europeiska gröna 
given, revideras forskningsmålen för Kol- 
och stålforskningsfondens 
forskningsprogram så att de inte längre 
omfattar verksamhet som leder till fortsatt 
utvinning, bearbetning och oförminskad 
användning av kol, också för 
stålframställning.

_________________ _________________
29 COM(2019) 640, s. 2. 29 COM(2019)0640, s. 2.

Or. en

Ändringsförslag 15
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Unionen har bedrivit en ambitiös 
klimatpolitik och infört ett regelverk för att 
uppnå sitt mål med minskade utsläpp av 
växthusgaser senast 2030. I synnerhet 

(3) Unionen har infört ett regelverk för 
att uppnå sitt nuvarande 2030-mål för 
minskade växthusgasutsläpp, som antogs 
innan Parisavtalet trädde i kraft. Detta 
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fastställs i förordning (EU) 2018/199930en 
lagstiftningsmässig grund för tillförlitlig, 
inkluderande, kostnadseffektiv, transparent 
och förutsägbar styrning av energiunionen 
och klimatåtgärder (nedan kallad 
styrningsmekanismen), vilket säkerställer 
uppnåendet av energiunionens mål för 
2030 och på längre sikt, i 
överensstämmelse med Parisavtalet från 
2015 om klimatförändringarna.

regelverk kommer senast i juni 2021 att 
anpassas i linje med det reviderade och 
utökade klimatmålet för 2030. I synnerhet 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/199930en 
lagstiftningsmässig grund för tillförlitlig, 
inkluderande, kostnadseffektiv, transparent 
och förutsägbar styrning av energiunionen 
och klimatåtgärder (nedan kallad 
styrningsmekanismen), vilket säkerställer 
uppnåendet av energiunionens mål för 
2030 och på längre sikt, i 
överensstämmelse med Parisavtalet från 
2015 om klimatförändringarna. 

_________________ _________________
30 EUT 328, 21.12.2018, s. 1. 30 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2018/1999 av den 
11 december 2018 om styrningen av 
energiunionen och av klimatåtgärder 
samt om ändring av Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 
och (EG) nr 715/2009, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 
2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU 
och 2013/30/EU samt rådets direktiv 
2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 525/2013 
(EUT L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 16
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I rapporten om övervakning och 
bedömning av Kol- och 
stålforskningsfondens forskningsprogram 
(nedan kallat forskningsprogrammet) 
rekommenderas dessutom en ändring av de 

(5) I rapporten om övervakning och 
bedömning av Kol- och 
stålforskningsfondens forskningsprogram 
(nedan kallat forskningsprogrammet) 
rekommenderas dessutom en ändring av de 
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forskningsmål för kol och stål som anges i 
kapitel II avsnitt 3 och 4 i beslut 
2008/376/EG och stöd till banbrytande 
forskning inom stålsektorn samt projekt 
med stort symbolvärde inom kolsektorn.

forskningsmål för kol och stål som anges i 
kapitel II avsnitt 3 och 4 i beslut 
2008/376/EG och stöd till banbrytande 
forskning inom stålsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 17
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det är därför nödvändigt att 
anpassa målen för Kol- och 
stålforskningsfondens forskningsprogram 
till internationella avtal såsom Parisavtalet 
och till unionens vetenskapliga, tekniska 
och politiska mål om klimatneutralitet 
senast 2050.

(6) Det är därför nödvändigt att 
anpassa målen för Kol- och 
stålforskningsfondens forskningsprogram 
till internationella avtal såsom Parisavtalet 
och till de bästa vetenskapliga rön som 
finns att tillgå, såsom de som rapporterats 
av Mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar, liksom också till 
unionens tekniska och politiska mål om 
klimatneutralitet senast 2050, framför allt 
målen i fråga om klimatförändringar och 
nollutsläpp av växthusgaser. 

Or. en

Ändringsförslag 18
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Samprogrammerade partnerskap 
har visat sig vara effektiva när det gäller att 
samla resurser för ett gemensamt 
europeiskt forskningsmål. För att verka för 
att en klimatneutral ekonomi uppnås senast 
2050 är det nödvändigt att göra det möjligt 

(7) Samprogrammerade partnerskap 
har visat sig vara effektiva när det gäller att 
samla resurser för ett gemensamt 
europeiskt forskningsmål. För att verka för 
att en klimatneutral ekonomi uppnås senast 
2050 är det nödvändigt att göra det möjligt 
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att tillhandahålla stöd via 
samprogrammerade europeiska 
partnerskap, i samverkan och sekvensering 
med andra program. Ett europeiskt 
partnerskap kan vara ett idealiskt 
instrument för att sammanföra resurser till 
stöd för forskning om banbrytande teknik i 
syfte att minska koldioxidutsläppen inom 
stålsektorn.

att tillhandahålla stöd via 
samprogrammerade europeiska 
partnerskap, i samverkan och sekvensering 
med andra program, såsom 
sammanhållningspolitiska program, så att 
synergier och ekonomisk och teknisk 
integration säkerställs, framför allt för 
lokal produktion av alternativ energi. Ett 
europeiskt partnerskap kan vara ett 
idealiskt instrument för att sammanföra 
resurser till stöd för forskning om 
banbrytande teknik i syfte att minska 
koldioxidutsläppen inom stålsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 19
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Samprogrammerade partnerskap 
har visat sig vara effektiva när det gäller att 
samla resurser för ett gemensamt 
europeiskt forskningsmål. För att verka för 
att en klimatneutral ekonomi uppnås senast 
2050 är det nödvändigt att göra det möjligt 
att tillhandahålla stöd via 
samprogrammerade europeiska 
partnerskap, i samverkan och sekvensering 
med andra program. Ett europeiskt 
partnerskap kan vara ett idealiskt 
instrument för att sammanföra resurser till 
stöd för forskning om banbrytande teknik i 
syfte att minska koldioxidutsläppen inom 
stålsektorn.

(7) Samprogrammerade partnerskap 
har visat sig vara effektiva när det gäller att 
samla resurser för ett gemensamt 
europeiskt forskningsmål. För att verka för 
att en klimatneutral ekonomi uppnås allra 
senast 2050 är det nödvändigt att göra det 
möjligt att tillhandahålla stöd via 
samprogrammerade europeiska 
partnerskap, i samverkan och sekvensering 
med andra program. Ett europeiskt 
partnerskap kan vara ett idealiskt 
instrument för att sammanföra resurser till 
stöd för forskning om banbrytande teknik 
för att stålsektorn ska bli föroreningsfri 
med nollutsläpp av växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 20
Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Jerzy Buzek, Hildegard Bentele, Maria da Graça 
Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan
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Förslag till beslut
Artikel 1 – led 1 – stycke 1
Beslut 2008/376/EG
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsprogrammet ska stödja 
forskningssamarbete inom kol- och 
stålsektorn. Forskningsprogrammet ska 
också stödja banbrytande teknik för rent 
stål som leder till projekt för 
stålframställning med nära nollutsläpp och 
forskningsprojekt för genomförande av en 
rättvis omställning av nedlagda kolgruvor 
eller kolgruvor som håller på att läggas ner 
samt av tillhörande infrastruktur, i linje 
med mekanismen för en rättvis omställning 
och i enlighet med artikel 4.2 i rådets 
beslut 2003/76/EG. Forskningsprogrammet 
ska vara förenligt med unionens politiska, 
vetenskapliga och tekniska mål och 
komplettera den verksamhet som bedrivs i 
medlemsstaterna och inom EU:s övriga 
forskningsprogram, särskilt 
ramprogrammet för forskning, teknisk 
utveckling och demonstration (nedan 
kallat ramprogrammet för forskning).

Forskningsprogrammet ska ge stöd, också 
till små och medelstora företag, för 
forskningssamarbete inom kol- och 
stålsektorn, varvid tyngdpunkten särskilt 
ska förläggas till kokskol, som i egenskap 
av att vara en av unionens kritiska 
råvaror bär på stora möjligheter till 
utveckling av högt avancerade produkter i 
strategiska värdekedjor (såsom 
batterianoder, kolfibrer) och inom kemin. 
Forskningsprogrammet ska också stödja 
banbrytande teknik för rent stål som leder 
till projekt för stålframställning med nära 
nollutsläpp och forskningsprojekt för 
genomförande av en rättvis omställning av 
nedlagda kolgruvor eller kolgruvor som 
håller på att läggas ner samt av tillhörande 
infrastruktur, i linje med mekanismen för 
en rättvis omställning och i enlighet med 
artikel 4.2 i rådets beslut 2003/76/EG1a. 
Forskningsprogrammet ska också stödja 
mer omfattande projekt inom industriell 
forskning, vilka när de gäller kol ska vara 
anknutna till mekanismen för en rättvis 
omställning. Forskningsprogrammet ska 
vara förenligt med unionens politiska, 
vetenskapliga och tekniska mål och 
komplettera den verksamhet som bedrivs i 
medlemsstaterna och inom unionens 
övriga forskningsprogram, särskilt 
ramprogrammet för forskning, och 
innovation (nedan kallat ramprogrammet 
för forskning).

_________________
1a Rådets beslut 2003/76/EG av den 1 
februari 2003 om fastställande av 
nödvändiga bestämmelser för 
genomförandet av protokollet som fogats 
till fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen om de 
ekonomiska följderna av att EKSG-
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fördraget upphör att gälla och om Kol- 
och stålforskningsfonden, EUT L 29, 
5.2.2003.

Or. en

Ändringsförslag 21
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 1
Beslut 2008/376/EG
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsprogrammet ska stödja 
forskningssamarbete inom kol- och 
stålsektorn. Forskningsprogrammet ska 
också stödja banbrytande teknik för rent 
stål som leder till projekt för 
stålframställning med nära nollutsläpp 
och forskningsprojekt för genomförande av 
en rättvis omställning av nedlagda 
kolgruvor eller kolgruvor som håller på att 
läggas ner samt av tillhörande 
infrastruktur, i linje med mekanismen för 
en rättvis omställning och i enlighet med 
artikel 4.2 i rådets beslut 2003/76/EG. 
Forskningsprogrammet ska vara förenligt 
med unionens politiska, vetenskapliga och 
tekniska mål och komplettera den 
verksamhet som bedrivs i medlemsstaterna 
och inom EU:s övriga forskningsprogram, 
särskilt ramprogrammet för forskning, 
teknisk utveckling och demonstration 
(nedan kallat ramprogrammet för 
forskning).

Forskningsprogrammet ska stödja 
forskningssamarbete inom kol- och 
stålsektorn. Forskningsprogrammet ska 
begränsa sig dels till att stödja 
banbrytande teknik som senast 2030 leder 
till projekt för stålframställning med 
nollutsläpp av koldioxid och 
framställning av rent stål, dels till 
forskningsprojekt för genomförande av en 
rättvis omställning av nedlagda kolgruvor 
eller kolgruvor som håller på att läggas ner 
samt av tillhörande infrastruktur, i linje 
med mekanismen för en rättvis omställning 
och de territoriella planerna för en rättvis 
omställning och i enlighet med artikel 4.2 i 
rådets beslut 2003/76/EG1a. 
Forskningsprogrammet ska vara förenligt 
med unionens politiska, vetenskapliga, 
klimatrelaterade och tekniska mål och 
komplettera den verksamhet som bedrivs i 
medlemsstaterna och inom EU:s övriga 
forskningsprogram, särskilt Horisont 
Europa ramprogrammet för forskning och 
innovation (nedan kallat ramprogrammet 
för forskning).

_________________
1a Rådets beslut 2003/76/EG av den 1 
februari 2003 om fastställande av 
nödvändiga bestämmelser för 
genomförandet av protokollet som fogats 
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till fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen om de 
ekonomiska följderna av att EKSG-
fördraget upphör att gälla och om Kol- 
och stålforskningsfonden, EUT L 29, 
5.2.2003.

Or. en

Ändringsförslag 22
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 1
Beslut 2008/376/EG
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsprogrammet ska stödja 
forskningssamarbete inom kol- och 
stålsektorn. Forskningsprogrammet ska 
också stödja banbrytande teknik för rent 
stål som leder till projekt för 
stålframställning med nära nollutsläpp och 
forskningsprojekt för genomförande av en 
rättvis omställning av nedlagda kolgruvor 
eller kolgruvor som håller på att läggas ner 
samt av tillhörande infrastruktur, i linje 
med mekanismen för en rättvis omställning 
och i enlighet med artikel 4.2 i rådets 
beslut 2003/76/EG. Forskningsprogrammet 
ska vara förenligt med unionens politiska, 
vetenskapliga och tekniska mål och 
komplettera den verksamhet som bedrivs i 
medlemsstaterna och inom EU:s övriga 
forskningsprogram, särskilt 
ramprogrammet för forskning, teknisk 
utveckling och demonstration (nedan 
kallat ramprogrammet för forskning).

Forskningsprogrammet ska stödja alla 
relevanta berörda parter i deras 
forskningssamarbete inom kol- och 
stålsektorn. Forskningsprogrammet ska 
också stödja banbrytande teknik för rent 
stål som leder till projekt för 
stålframställning med nära nollutsläpp och 
forskningsprojekt för genomförande av en 
rättvis omställning av nedlagda kolgruvor 
eller kolgruvor som håller på att läggas ner 
och kolgruvor som man planerar att lägga 
ned, i linje med unionens mål om 
klimatneutralitet, samt av tillhörande 
infrastruktur, i linje med mekanismen för 
en rättvis omställning och i enlighet med 
artikel 4.2 i rådets beslut 2003/76/EG1a. 
Forskningsprogrammet ska vara förenligt 
med unionens politiska, vetenskapliga och 
tekniska mål och komplettera den 
verksamhet som bedrivs i medlemsstaterna 
och inom unionen övriga 
forskningsprogram, särskilt 
ramprogrammet för forskning, och 
innovation (nedan kallat ramprogrammet 
för forskning).

_________________
1a Rådets beslut 2003/76/EG av den 1 



PE663.372v01-00 12/52 AM\1222881SV.docx

SV

februari 2003 om fastställande av 
nödvändiga bestämmelser för 
genomförandet av protokollet som fogats 
till fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen om de 
ekonomiska följderna av att EKSG-
fördraget upphör att gälla och om Kol- 
och stålforskningsfonden, EUT L 29, 
5.2.2003.

Or. en

Ändringsförslag 23
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 1
Beslut 2008/376/EG
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsprogrammet ska stödja 
forskningssamarbete inom kol- och 
stålsektorn. Forskningsprogrammet ska 
också stödja banbrytande teknik för rent 
stål som leder till projekt för 
stålframställning med nära nollutsläpp och 
forskningsprojekt för genomförande av en 
rättvis omställning av nedlagda kolgruvor 
eller kolgruvor som håller på att läggas ner 
samt av tillhörande infrastruktur, i linje 
med mekanismen för en rättvis omställning 
och i enlighet med artikel 4.2 i rådets 
beslut 2003/76/EG. Forskningsprogrammet 
ska vara förenligt med unionens politiska, 
vetenskapliga och tekniska mål och 
komplettera den verksamhet som bedrivs i 
medlemsstaterna och inom EU:s övriga 
forskningsprogram, särskilt 
ramprogrammet för forskning, teknisk 
utveckling och demonstration (nedan 
kallat ramprogrammet för forskning).

Forskningsprogrammet ska stödja 
forskningssamarbete inom kol- och 
stålsektorn. Forskningsprogrammet ska 
också stödja banbrytande teknik för rent 
stål och marknadsmogen teknik som leder 
till projekt för stålframställning med nära 
nollutsläpp och forskningsprojekt för 
genomförande av en rättvis omställning av 
kolgruvor i drift, nedlagda kolgruvor eller 
kolgruvor som håller på att läggas ner samt 
av tillhörande infrastruktur, i linje med 
mekanismen för en rättvis omställning och 
i enlighet med artikel 4.2 i rådets beslut 
2003/76/EG1a. Forskningsprogrammet ska 
vara förenligt med unionens politiska, 
vetenskapliga och tekniska mål och 
komplettera den verksamhet som bedrivs i 
medlemsstaterna och inom unionen övriga 
forskningsprogram, särskilt Horisont 
Europa ramprogrammet för forskning,och 
innovation (nedan kallat ramprogrammet 
för forskning).

_________________
1a Rådets beslut 2003/76/EG av den 1 
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februari 2003 om fastställande av 
nödvändiga bestämmelser för 
genomförandet av protokollet som fogats 
till fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen om de 
ekonomiska följderna av att EKSG-
fördraget upphör att gälla och om Kol- 
och stålforskningsfonden, EUT L 29, 
5.2.2003.

Or. en

Ändringsförslag 24
Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Nicola Danti, Christophe Grudler

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 1
Beslut 2008/376/EG
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsprogrammet ska stödja 
forskningssamarbete inom kol- och 
stålsektorn. Forskningsprogrammet ska 
också stödja banbrytande teknik för rent 
stål som leder till projekt för 
stålframställning med nära nollutsläpp och 
forskningsprojekt för genomförande av en 
rättvis omställning av nedlagda kolgruvor 
eller kolgruvor som håller på att läggas ner 
samt av tillhörande infrastruktur, i linje 
med mekanismen för en rättvis omställning 
och i enlighet med artikel 4.2 i rådets 
beslut 2003/76/EG. Forskningsprogrammet 
ska vara förenligt med unionens politiska, 
vetenskapliga och tekniska mål och 
komplettera den verksamhet som bedrivs i 
medlemsstaterna och inom EU:s övriga 
forskningsprogram, särskilt 
ramprogrammet för forskning, teknisk 
utveckling och demonstration (nedan 
kallat ramprogrammet för forskning).

Forskningsprogrammet ska stödja 
forskningssamarbete inom kol- och 
stålsektorn. Forskningsprogrammet ska 
också stödja banbrytande teknik för rent 
stål som leder till projekt för 
stålframställning med nära nollutsläpp och 
forskningsprojekt för genomförande av en 
rättvis omställning av nedlagda kolgruvor 
eller kolgruvor som håller på att läggas ner 
samt av tillhörande infrastruktur, i linje 
med mekanismen för en rättvis omställning 
och i enlighet med artikel 4.2 i rådets 
beslut 2003/76/EG1a, och stå öppet för 
bland annat små och medelstora företags 
deltagande Forskningsprogrammet ska 
vara förenligt med unionens politiska, 
vetenskapliga och tekniska mål och 
komplettera den verksamhet som bedrivs i 
medlemsstaterna och inom unionen övriga 
forskningsprogram, särskilt Horisont 
Europa - ramprogrammet för forskning 
och innovation (nedan kallat 
ramprogrammet för forskning).

_________________
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1a Rådets beslut 2003/76/EG av den 1 
februari 2003 om fastställande av 
nödvändiga bestämmelser för 
genomförandet av protokollet som fogats 
till fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen om de 
ekonomiska följderna av att EKSG-
fördraget upphör att gälla och om Kol- 
och stålforskningsfonden, EUT L 29, 
5.2.2003.

Or. en

Ändringsförslag 25
Sira Rego, Cornelia Ernst

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 1
Beslut 2008/376/EG
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsprogrammet ska stödja 
forskningssamarbete inom kol- och 
stålsektorn. Forskningsprogrammet ska 
också stödja banbrytande teknik för rent 
stål som leder till projekt för 
stålframställning med nära nollutsläpp och 
forskningsprojekt för genomförande av en 
rättvis omställning av nedlagda kolgruvor 
eller kolgruvor som håller på att läggas ner 
samt av tillhörande infrastruktur, i linje 
med mekanismen för en rättvis omställning 
och i enlighet med artikel 4.2 i rådets 
beslut 2003/76/EG. Forskningsprogrammet 
ska vara förenligt med unionens politiska, 
vetenskapliga och tekniska mål och 
komplettera den verksamhet som bedrivs i 
medlemsstaterna och inom EU:s övriga 
forskningsprogram, särskilt 
ramprogrammet för forskning, teknisk 
utveckling och demonstration (nedan 
kallat ramprogrammet för forskning).

Forskningsprogrammet ska stödja 
forskningssamarbete inom kol- och 
stålsektorn. Forskningsprogrammet ska 
också stödja banbrytande teknik för rent 
stål som leder till projekt för 
stålframställning med nära nollutsläpp, 
liksom också forskningsprojekt för 
genomförande av en rättvis omställning av 
nedlagda kolgruvor eller kolgruvor som 
håller på att läggas ner samt av tillhörande 
infrastruktur, i linje med mekanismen för 
en rättvis omställning och i enlighet med 
artikel 4.2 i rådets beslut 2003/76/EG1a. 
Forskningsprogrammet ska vara förenligt 
med unionens politiska, sociala, 
ekonomiska, vetenskapliga och tekniska 
mål och komplettera den verksamhet som 
bedrivs i medlemsstaterna och inom 
EU:s övriga forskningsprogram, särskilt 
Horisont Europa - ramprogrammet för 
forskning och innovation (nedan kallat 
ramprogrammet för forskning).

_________________
1a Rådets beslut 2003/76/EG av den 1 
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februari 2003 om fastställande av 
nödvändiga bestämmelser för 
genomförandet av protokollet som fogats 
till fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen om de 
ekonomiska följderna av att EKSG-
fördraget upphör att gälla och om Kol- 
och stålforskningsfonden, EUT L 29, 
5.2.2003.

Or. en

Ändringsförslag 26
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Beslut 2008/376/EG
Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsprogrammet ska stödja 
forskningssamarbete inom kol- och 
stålsektorn. Forskningsprogrammet ska 
också stödja banbrytande teknik för rent 
stål som leder till projekt för 
stålframställning med nära nollutsläpp och 
forskningsprojekt för genomförande av en 
rättvis omställning av nedlagda kolgruvor 
eller kolgruvor som håller på att läggas ner 
samt av tillhörande infrastruktur, i linje 
med mekanismen för en rättvis omställning 
och i enlighet med artikel 4.2 i rådets 
beslut 2003/76/EG. Forskningsprogrammet 
ska vara förenligt med unionens politiska, 
vetenskapliga och tekniska mål och 
komplettera den verksamhet som bedrivs i 
medlemsstaterna och inom EU:s övriga 
forskningsprogram, särskilt 
ramprogrammet för forskning, teknisk 
utveckling och demonstration (nedan kallat 
ramprogrammet för forskning).

Forskningsprogrammet ska stödja 
forskningssamarbete inom kol- och 
stålsektorn. Forskningsprogrammet ska 
också stödja banbrytande teknik för stål 
som leder till projekt för en effektivare 
stålframställning med lägre miljöpåverkan 
och forskningsprojekt för genomförande av 
en rättvis omställning av nedlagda 
kolgruvor eller kolgruvor som håller på att 
läggas ner samt av tillhörande 
infrastruktur, i linje med mekanismen för 
en rättvis omställning och i enlighet med 
artikel 4.2 i rådets beslut 2003/76/EG. 
Forskningsprogrammet ska vara förenligt 
med unionens politiska, vetenskapliga och 
tekniska mål och komplettera den 
verksamhet som bedrivs i medlemsstaterna 
och inom EU:s övriga forskningsprogram, 
särskilt ramprogrammet för forskning, 
teknisk utveckling och demonstration 
(nedan kallat ramprogrammet för 
forskning).

Or. it
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Ändringsförslag 27
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 1
Beslut 2008/376/EG
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsprogrammet ska stödja 
forskning som strävar mot de mål som 
fastställs för kol i avsnitt 3 och för stål i 
avsnitt av kapitel 
II.Forskningsprogrammet ska varken ge 
stöd eller bidrag till
(a) förlängd livstid för befintliga 
kolgruvor (t.ex. utvinning) och befintliga 
kolanläggningar,
(b) främjande av kolförgasning under 
jord, kolbäddsmetan och forcerad 
utvinning av kolbäddsmetan, användning 
av kol för framställning av vätgas och 
stål, samt för andra ändamål än 
energiproduktion, såsom produkter av 
stenkolstjära, kolfiber, kol till polymerer, 
grafener, kolfibernanorör och produkter 
för jordbruket.

Or. en

Motivering

Verksamhet av de slag som förtecknats går inte ihop med EU:s klimatmål, eftersom den skulle 
ge oss parallella marknader i konkurrens med andra och mindre förorenande energikällor, 
såsom förnybar energi och förfaranden inom den cirkulära ekonomin.

Ändringsförslag 28
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Forskningsprojekten ska stödja 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen senast 2050, med målet 
att stödja en utfasning av fossila bränslen, 
utveckla alternativa verksamheter i tidigare 
gruvområden och motverka eller återställa 
miljöskador orsakade av kolgruvor som 
håller på att läggas ner, nedlagda kolgruvor 
och deras omgivningar. Projekten ska 
särskilt vara inriktade på

1. Forskningsprojekten ska bidra till 
uppnåendet av unionens klimatmål för 
2030 och till omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen senast 
2040, med målet att stödja dels en 
utfasning av fossila bränslen långt före 
denna tidpunkt, dels utvecklingen av 
alternativa verksamheter i tidigare 
kolgruveområden och motverka eller 
återställa miljöskador orsakade av 
kolgruvor som håller på att läggas ner, 
nedlagda kolgruvor och deras omgivningar, 
med samtidig respekt för principen om att 
förorenaren betalar. Projekten ska särskilt 
vara inriktade på

Or. en

Ändringsförslag 29
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Forskningsprojekten ska stödja 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen senast 2050, med målet 
att stödja en utfasning av fossila bränslen, 
utveckla alternativa verksamheter i tidigare 
gruvområden och motverka eller återställa 
miljöskador orsakade av kolgruvor som 
håller på att läggas ner, nedlagda kolgruvor 
och deras omgivningar. Projekten ska 
särskilt vara inriktade på

1. Forskningsprojekten ska stödja 
processen med omställning till en 
klimatneutral ekonomi i unionen senast 
2050, med målet att stödja en utfasning av 
fossila bränslen, utveckla alternativa 
verksamheter i tidigare gruvområden och 
motverka eller återställa miljöskador 
orsakade av kolgruvor som håller på att 
läggas ner, nedlagda kolgruvor och 
kolgruvor man planerar att lägga ned, i 
linje med unionens mål om 
klimatneutralitet, samt deras omgivningar, 
varvid inget stöd ska få komma i fråga för 
kolproduktion eller för fortsatt 
kolproduktion efter planerad tidpunkt för 
nedläggning. Projekten ska särskilt vara 
inriktade på
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Or. en

Ändringsförslag 30
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Forskningsprojekten ska stödja 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen senast 2050, med målet 
att stödja en utfasning av fossila bränslen, 
utveckla alternativa verksamheter i tidigare 
gruvområden och motverka eller återställa 
miljöskador orsakade av kolgruvor som 
håller på att läggas ner, nedlagda kolgruvor 
och deras omgivningar. Projekten ska 
särskilt vara inriktade på

1. Forskningsprojekten ska stödja de 
kolregioner som befinner sig i 
övergångsfasen inför omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen senast 
2050, med målet att stödja 
övergångsperioden före utfasningen av 
fossila bränslen i industriprocesser där 
denna utfasning ställer sig tekniskt och 
kommersiellt genomförbar, utveckla 
alternativa verksamheter i tidigare 
gruvområden och motverka eller återställa 
miljöskador orsakade av kolgruvor som 
håller på att läggas ner, nedlagda kolgruvor 
och deras omgivningar. Projekten ska 
särskilt vara inriktade på

Or. en

Ändringsförslag 31
Sira Rego, Cornelia Ernst

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utveckling och testning av tekniker 
för avskiljning, användning och lagring 
av koldioxid,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 32
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utveckling och testning av tekniker 
för avskiljning, användning och lagring 
av koldioxid,

utgår

Or. en

Motivering

Ovannämnda teknikformer är ingen banbrytande teknik och har inte påvisats vara tillräckligt 
säkra men däremot nog alltför dyra och energislösande. Dessutom finns det redan större 
forskningsanslag att tillgå för denna teknik, till exempel via Horisont Europa. Alltså finns det 
inget som talar för att de knappa medlen i detta forskningsprogram skulle läggas ut på sådan 
teknik.

Ändringsförslag 33
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) användning av geotermisk energi i 
tidigare kolanläggningar,

(b) utveckling av tjänster för 
försörjning med förnybar energi i tidigare 
kolanläggningar, såsom tillvaratagande av 
geotermiska resurser, inklusive 
energilagring, uppvärmning, nedkylning 
och elproduktion på det lokala planet 
samt, i förekommande fall, hållbar 
utvinning av kritiska råvaror, 

Or. en
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Ändringsförslag 34
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) användning av geotermisk energi i 
tidigare kolanläggningar,

(b) energilagring, produktion, 
användning och lagring av förnybar 
vätgas, produktion av e-bränslen och 
användning av geotermisk energi i tidigare 
kolanläggningar,

Or. en

Ändringsförslag 35
Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Nicola Danti

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) användning av geotermisk energi i 
tidigare kolanläggningar,

(b) användning av geotermisk energi i 
tidigare kolanläggningar, jämte produktion 
och lagring av vätgas,

Or. en

Ändringsförslag 36
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) användning av geotermisk energi i 
tidigare kolanläggningar,

(b) användning av geotermisk energi i 
tidigare kolanläggningar och förutvarande 
stålverk,

Or. en

Ändringsförslag 37
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) ombyggnad av kolbaserad 
infrastruktur för uppvärmning och 
nedkylning, såsom nät för fjärrvärme och 
fjärrkyla samt industriprocesser, för att 
uppvärmningen och nedkylningen ska ske 
med olika alternativ för förnybar energi, 
till exempel geotermisk energi,

Or. en

Ändringsförslag 38
Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Jerzy Buzek, Hildegard Bentele, Maria da Graça 
Carvalho, Ioan-Rareş Bogdan

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) användning för annat än 
energiframställning och produktion av 
råmaterial från gruvavfall och rester från 
nedlagda kolgruvor eller från kolgruvor 
som håller på att läggas ner, efter 
vederbörlig bedömning av att deras 

(c) användning för annat än 
energiframställning och på produktion av 
råmaterial från stenkol och brunkol och 
från gruvavfall och rester från nedlagda 
kolgruvor eller från gruvor som håller på 
att läggas ner, samt på användning av 
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inverkan på klimat, miljö och hälsa 
minimerats och är mindre än alternativa 
lösningars,

biprodukter från kolbearbetning till högt 
avancerade produkter i strategiska 
värdekedjor (till exempel batterianoder, 
kolfibrer och inom kemin) efter 
vederbörlig bedömning av att deras 
inverkan på klimat, miljö och hälsa 
minimerats och är mindre än alternativa 
lösningars, samt säkerställande av att 
hållbara resurser kartläggs och säkras,

Or. en

Ändringsförslag 39
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) användning för annat än 
energiframställning och produktion av 
råmaterial från gruvavfall och rester från 
nedlagda kolgruvor eller från kolgruvor 
som håller på att läggas ner, efter 
vederbörlig bedömning av att deras 
inverkan på klimat, miljö och hälsa 
minimerats och är mindre än alternativa 
lösningars,

(c) användning för annat än 
energiframställning och produktion av 
råmaterial från gruvavfall och rester från 
nedlagda kolgruvor eller från kolgruvor 
som håller på att läggas ner, och sådana 
som man planerar att lägga ned, i linje 
med unionens mål om klimatneutralitet 
efter vederbörlig bedömning av att deras 
inverkan på klimat, miljö och hälsa 
minimerats och är mindre än alternativa 
lösningars,

Or. en

Ändringsförslag 40
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led c



AM\1222881SV.docx 23/52 PE663.372v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) användning för annat än 
energiframställning och produktion av 
råmaterial från gruvavfall och rester från 
nedlagda kolgruvor eller från kolgruvor 
som håller på att läggas ner, efter 
vederbörlig bedömning av att deras 
inverkan på klimat, miljö och hälsa 
minimerats och är mindre än alternativa 
lösningars,

(c) användning för annat än 
energiframställning och produktion av 
råmaterial endast från redan befintligt 
gruvavfall och rester från nedlagda 
kolgruvor eller från kolgruvor som håller 
på att läggas ner, efter vederbörlig 
bedömning av att deras inverkan på klimat, 
miljö och hälsa minimerats och är mindre 
än alternativa lösningars, i full 
överensstämmelse med den cirkulära 
ekonomins tillvägagångssätt om 
avgiftning av resursflödet,

Or. en

Ändringsförslag 41
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) användning för annat än 
energiframställning och produktion av 
råmaterial från gruvavfall och rester från 
nedlagda kolgruvor eller från kolgruvor 
som håller på att läggas ner, efter 
vederbörlig bedömning av att deras 
inverkan på klimat, miljö och hälsa 
minimerats och är mindre än alternativa 
lösningars,

(c) användning för annat än 
energiframställning och på produktion och 
återvinning av kritiska råvaror och annat 
råmaterial, såsom kokskol, och 
biprodukter av dessa från stenkol, 
brunkol och gruvavfall och rester från 
nedlagda kolgruvor eller från kolgruvor 
som är i drift eller håller på att läggas ner, 
efter vederbörlig bedömning av att deras 
inverkan på klimat, miljö och hälsa 
minimerats och är mindre än alternativa 
lösningars,

Or. en

Ändringsförslag 42
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang
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Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) energieffektivitet och tryggad 
energiförsörjning, särskilt om utbudet av 
kolbaserad energi avsevärt minskat,

Or. en

Ändringsförslag 43
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) ändrad användning av tidigare 
kol- och brunkolsgruvor samt 
kolrelaterad infrastruktur, inbegripet 
elförsörjning, i linje med en klimatneutral 
och miljövänlig omställning, samt

utgår

Or. en

Motivering

Fonden har ytterst begränsade resurser, endast 40 miljoner euro per år. Därför bör den 
inriktas endast på forskningsprojekt och ändringen av stenkols- och brunkolsgruvors 
användning bör skötas genom andra fonder. 

Ändringsförslag 44
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) ändrad användning av tidigare kol- 
och brunkolsgruvor samt kolrelaterad 
infrastruktur, inbegripet elförsörjning, i 
linje med en klimatneutral och miljövänlig 
omställning, samt

(d) ändrad användning av tidigare 
stenkolsgruvor, i linje med principen om 
att förorenaren betalar, en klimatneutral 
och miljövänlig omställning, samt

Or. en

Ändringsförslag 45
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) främjande av utvecklingen av 
effektiva omskolnings- och 
kompetenshöjningsprogram för 
arbetstagare som påverkas av utfasning av 
kol. Detta inbegriper forskning om 
utbildning och omskolning av arbetskraft 
som är anställd eller tidigare varit anställd 
inom kolsektorn.

(e) forskning kring konsekvenserna 
för sysselsättningen i samhällen och 
regioner som påverkas av utfasningen av 
kol, och insatser för att skapa nya 
arbetstillfällen och effektiva omskolnings- 
och kompetenshöjningsprogram för 
arbetstagare som påverkas av utfasning av 
kol. Detta inbegriper forskning om 
utbildning och omskolning av arbetskraft 
som är anställd eller tidigare varit anställd 
inom kolsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 46
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
åt att stärka det europeiska ledarskapet när 
det gäller att genomföra omställningen av 
nedlagda kolgruvor och kolrelaterad 
infrastruktur med hjälp av tekniska och 
icke-tekniska lösningar, vilket inbegriper 
stöd till tekniköverföring och andra typer 
av överföring. Forskningsverksamhet med 
dessa mål ska uppvisa konkreta klimat- och 
miljövinster i linje med målet om 
klimatneutralitet senast 2050.

2. Särskild uppmärksamhet ska under 
den kommande övergångsperioden ägnas 
åt att stärka det europeiska ledarskapet när 
det gäller att genomföra omställningen av 
kolgruvor som är i drift och av nedlagda 
kolgruvor och kolrelaterad infrastruktur 
med hjälp av tekniska och icke-tekniska 
lösningar, vilket inbegriper stöd till 
tekniköverföring och andra typer av 
överföring. Forskningsverksamhet med 
dessa mål ska uppvisa konkreta klimat- och 
miljövinster i linje med målet om 
klimatneutralitet senast 2050.

Or. en

Ändringsförslag 47
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Forskningsprogrammet ska inte 
stödja projekt som omfattas av principen 
om att förorenaren betalar och där 
forskning av detta slag ingår som ett led i 
planerna på nedläggning eller utfasning 
av kolgruvor samt i respektive 
miljökonsekvensbedömningar, alltså 
projekt där bland annat, men inte enbart, 
följande åsyftas:
(a) Efterbehandling av gruvor.
(b) Frågor om hantering av gruvvatten 
för all framtid.
(c) Frågor om hantering av invallade 
områden, med t.ex. avlett vatten, för all 
framtid.
(d) Åtgärder för skydd och rening av 
grundvatten.
(e) Fortlöpande övervakning av 
vattenkvalitet, sättningar i marken och 
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andra miljö- och hälsoindikatorer.
(f) Förebyggande av utsläpp av damm 
från gruvdrift.

Or. en

Motivering

Principen om att förorenaren betalar ligger till grund för EU-fördragen och medför att 
företagen hålls ansvariga för de skador de åsamkar miljön. Det måste understrykas att det 
aldrig får bli aktuellt med avkall på den här principen. Det oaktat är efterbehandlingsfrågor 
viktiga i samband med omställningen. Verksamhet av det slag som förtecknas skulle bidra till 
skapandet av långvariga arbetstillfällen, eftersom den handlar om "skyldigheter för all 
framtid", som de gruvdriftsansvariga måste fullgöra.

Ändringsförslag 48
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Beslut 2008/376/EG
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Frågor som rör säkerheten i kolgruvor som 
håller på att läggas ner och nedlagda 
kolgruvor, och som syftar till att förbättra 
arbetsförhållandena och hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, samt frågor som rör 
hälsofarliga miljöproblem ska beaktas i 
projekt som omfattar de verksamheter som 
avses i artiklarna 4 och 6.

Frågor som rör säkerheten i kolgruvor som 
håller på att läggas ner och nedlagda 
kolgruvor, och som syftar till att förbättra 
arbetsförhållandena och hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, samt frågor som rör 
förebyggandet av utsläpp som kan vara 
farliga för hälsa och miljö ska beaktas i 
projekt som omfattar de verksamheter som 
avses i artiklarna 4 och 6.

Or. en

Ändringsförslag 49
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Beslut 2008/376/EG
Artikel 5 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Frågor som rör säkerheten i kolgruvor som 
håller på att läggas ner och nedlagda 
kolgruvor, och som syftar till att förbättra 
arbetsförhållandena och hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, samt frågor som rör 
hälsofarliga miljöproblem ska beaktas i 
projekt som omfattar de verksamheter som 
avses i artiklarna 4 och 6.

Frågor som rör säkerheten i kolgruvor som 
håller på att läggas ner, nedlagda 
kolgruvor och kolgruvor där nedläggning 
av driften planeras, och som syftar till att 
förbättra arbetsförhållandena och hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, samt frågor som 
rör hälsofarliga miljöproblem ska beaktas i 
projekt som omfattar de verksamheter som 
avses i artiklarna 4 och 6.

Or. en

Ändringsförslag 50
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Beslut 2008/376/EG
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsprojekten ska vara inriktade på 
sjukdomar relaterade till gruvdrift och syfta 
till att förbättra hälsan hos människor som 
lever i kolregioner som omfattas av 
omställningsbestämmelser. 
Forskningsprojekten ska också sörja för 
skyddsåtgärder vid nedläggning av gruvor 
och i nedlagda gruvor.

Forskningsprojekten ska vara inriktade på 
sjukdomar relaterade till gruvdrift, med 
tyngdpunkten förlagd framför allt till 
sjukdomar som förorsakas av 
luftföroreningar, och syfta till att förbättra 
hälsan hos människor som lever i 
kolregioner som omfattas av 
omställningsbestämmelser. 
Forskningsprojekten ska också sörja för 
skyddsåtgärder vid nedläggning av gruvor 
och i nedlagda gruvor.

Or. en

Ändringsförslag 51
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
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Beslut 2008/376/EG
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsprojekten ska vara inriktade på 
sjukdomar relaterade till gruvdrift och syfta 
till att förbättra hälsan hos människor som 
lever i kolregioner som omfattas av 
omställningsbestämmelser. 
Forskningsprojekten ska också sörja för 
skyddsåtgärder vid nedläggning av gruvor 
och i nedlagda gruvor.

Forskningsprojekten ska vara inriktade på 
sjukdomar relaterade till gruvdrift och de 
miljöbelastningar som sammanhänger 
med den, och syfta till att förbättra hälsan 
hos människor som lever i kolregioner som 
omfattas av omställningsbestämmelser. 
Forskningsprojekten ska också sörja för 
skyddsåtgärder vid nedläggning av gruvor 
och i nedlagda gruvor.

Or. en

Ändringsförslag 52
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimering av miljöpåverkan från 
kolgruvor som omfattas av 
omställningsbestämmelser

Förebyggande och minimering av 
miljöpåverkan från kolgruvor som omfattas 
av omställningsbestämmelser

Or. en

Ändringsförslag 53
Sira Rego, Cornelia Ernst

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Forskningsprojekten ska syfta till 
att minimera effekten av kolgruvor som 

1. Forskningsprojekten ska syfta till 
att minimera effekten av kolgruvor som 



PE663.372v01-00 30/52 AM\1222881SV.docx

SV

håller på att läggas ner och av nedlagda 
gruvor på atmosfär, vatten och mark. 
Forskningen ska inriktas på att bevara och 
återställa naturresurserna för kommande 
generationer och minimera miljöpåverkan 
från kolgruvor som håller på att läggas ner 
och nedlagda gruvor.

håller på att läggas ner och av nedlagda 
gruvor på atmosfär, vatten och mark. 
Forskningen ska inriktas på att bevara och 
återställa naturresurserna för kommande 
generationer och minimera miljöpåverkan 
från kolgruvor som håller på att läggas ner 
och från nedlagda gruvor. Dessa projekt 
ska inte träda i stället för företagens 
skyldighet att återställa gruvområden, i 
enlighet med principen om att 
förorenaren betalar.

Or. en

Ändringsförslag 54
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Forskningsprojekten ska syfta till 
att minimera effekten av kolgruvor som 
håller på att läggas ner och av nedlagda 
gruvor på atmosfär, vatten och mark. 
Forskningen ska inriktas på att bevara och 
återställa naturresurserna för kommande 
generationer och minimera miljöpåverkan 
från kolgruvor som håller på att läggas ner 
och nedlagda gruvor.

1. Forskningsprojekten ska syfta till 
att förebygga, eller, om detta inte är 
tekniskt genomförbart, att minimera 
effekten av kolgruvor som håller på att 
läggas ner och av nedlagda gruvor på 
atmosfär, vatten och mark. Forskningen 
ska inriktas på att bevara och återställa 
naturresurserna för kommande 
generationer och minimera miljöpåverkan 
från kolgruvor som håller på att läggas ner 
och från nedlagda gruvor.

Or. en

Ändringsförslag 55
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
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Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Forskningsprojekten ska syfta till 
att minimera effekten av kolgruvor som 
håller på att läggas ner och av nedlagda 
gruvor på atmosfär, vatten och mark. 
Forskningen ska inriktas på att bevara och 
återställa naturresurserna för kommande 
generationer och minimera miljöpåverkan 
från kolgruvor som håller på att läggas 
ner och nedlagda gruvor.

1. Forskningsprojekten ska syfta till 
att minimera effekten på atmosfär, vatten 
och mark av kolgruvor som håller på att 
läggas ner och av nedlagda kolgruvor samt 
av kolgruvor som man planerar lägga ner, 
i linje med unionens mål om 
klimatneutralitet. Forskningen ska inriktas 
på att bevara och återställa naturresurserna 
för kommande generationer och minimera 
den negativa miljöpåverkan från dessa 
kolgruvor.

Or. en

Ändringsförslag 56
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företräde ska ges till projekt som 
har minst ett av följande syften:

2. Företräde ska ges till projekt 
baserade på innovativ teknik eller på 
innovativt sammanförande av teknik, 
vilka har minst ett av följande syften:

Or. en

Ändringsförslag 57
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att utveckla ny och förbättrad 
teknik för att motverka miljöföroreningar, 
bl.a. metanläckage, från kolgruvor som 
håller på att läggas ner, nedlagda gruvor 
och deras omgivningar (bland annat 
atmosfär, mark, jord och vatten).

(a) Att utveckla ny och förbättrad 
teknik som går längre än standarderna 
enligt teknikens nuvarande ståndpunkt 
(bästa tillgängliga teknik) för att motverka 
miljöföroreningar på det lokala planet från 
kolgruvor som håller på att läggas ner, 
nedlagda kolgruvor och deras omgivningar 
(bland annat atmosfär, mark, jord och 
vatten).

Or. en

Ändringsförslag 58
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att avskilja, motverka och 
minimera utsläppen av växthusgaser, 
särskilt metan, från kolfyndigheter som 
håller på att stängas.

(b) Att undvika metanutsläpp från 
kolgruvor som håller på att stängas och 
från nedlagda kolgruvor.

Or. en

Ändringsförslag 59
Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Jerzy Buzek, Ioan-Rareş Bogdan, Hildegard 
Bentele, Maria da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att hantera och återanvända 
gruvavfall, flygaska och 
avsvavlingsprodukter från kolgruvor som 

(c) Att hantera och återanvända 
gruvavfall, flygaska och 
avsvavlingsprodukter från kolgruvor och 
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håller på att läggas ner och nedlagda 
kolgruvor, och i förekommande fall andra 
former av avfall.

kraftverk som håller på att läggas ner och 
nedlagda kolgruvor och kraftverk, liksom 
biprodukter från kolgruvor som är i drift 
och från bearbetning av kol, och i 
förekommande fall andra former av avfall.

Or. en

Ändringsförslag 60
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att hantera och återanvända 
gruvavfall, flygaska och 
avsvavlingsprodukter från kolgruvor som 
håller på att läggas ner och nedlagda 
kolgruvor, och i förekommande fall andra 
former av avfall.

(c) Att hantera och återanvända 
gruvavfall, flygaska och 
avsvavlingsprodukter från kolgruvor som 
håller på att läggas ner och nedlagda 
kolgruvor samt från kolgruvor som man 
planerar att lägga ner, i linje med 
unionens mål om klimatneutralitet, och i 
förekommande fall andra former av avfall.

Or. en

Ändringsförslag 61
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att hantera och återanvända 
gruvavfall, flygaska och 
avsvavlingsprodukter från kolgruvor som 
håller på att läggas ner och nedlagda 
kolgruvor, och i förekommande fall andra 

(c) Lösningar som dels medför bättre 
genomförande av EU:s avfallshierarki 
jämfört med dagens praxis, dels inte leder 
till överföringar av restprodukter, avfall 
eller biprodukter som inger betänkligheter 
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former av avfall. och dels kan påvisas ha ett påtagligt värde 
för målen om den cirkulära ekonomin 
och en giftfri miljö.

Or. en

Ändringsförslag 62
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att hantera och återanvända 
gruvavfall, flygaska och 
avsvavlingsprodukter från kolgruvor som 
håller på att läggas ner och nedlagda 
kolgruvor, och i förekommande fall andra 
former av avfall.

(c) Att hantera och återanvända 
gruvavfall, biprodukter från 
kolbearbetning, flygaska och 
avsvavlingsprodukter från kolgruvor och 
kraftverk som är i drift, håller på att läggas 
ner och nedlagda kolgruvor och kraftverk, 
och i förekommande fall andra former av 
avfall.

Or. en

Ändringsförslag 63
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Att återställa marken efter 
avfallshögar och att industriellt utnyttja 
rester från produktion och användning av 
kol i kolregioner som omfattas av 
omställningsbestämmelser.

(d) Att återställa marken efter 
avfallshögar från tidigare 
kolanläggningar i kolregioner som 
omfattas av omställningsbestämmelser.

Or. en
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Ändringsförslag 64
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att skydda grundvatten och rena 
dräneringsvatten från gruvor.

utgår

Or. en

Motivering

Faller inte inom tillämpningsområdet för denna fond. Dessutom omfattas detta av de 
driftsansvarigas "skyldighet för all framtid" och, följaktligen, av principen om att förorenaren 
betalar https://www.rag-
stiftung.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/RAG_Stiftung_Gb_2019_EN_web_4.pdf

Ändringsförslag 65
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Att återställa miljön i nedlagda 
anläggningar eller anläggningar som 
håller på att läggas ner där kol använts, 
och i deras omgivningar, särskilt vad gäller 
vatten, mark och biologisk mångfald.

(f) Att återställa miljön i kolgruvor 
som tidigare varit i drift eller som håller 
på att läggas ner, och i deras omgivningar, 
särskilt vad gäller vatten, mark och 
biologisk mångfald, med samtidig respekt 
för principen om att förorenaren betalar.

Or. en

Ändringsförslag 66
Jordi Solé
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Att skydda infrastruktur ovan jord 
mot kort- och långsiktiga följder av 
sättningar i marken.

utgår

Or. en

Motivering

Faller inte inom tillämpningsområdet för denna fond. Dessutom omfattas detta av de 
driftsansvarigas "skyldighet för all framtid" och, följaktligen, av principen om att förorenaren 
betalar https://www.rag-
stiftung.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/RAG_Stiftung_Gb_2019_EN_web_4.pdf

Ändringsförslag 67
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Att skydda infrastruktur ovan jord 
mot kort- och långsiktiga följder av 
sättningar i marken.

(g) Att skydda infrastruktur ovan jord 
mot kort- och långsiktiga följder av 
sättningar i marken, varvid tyngdpunkten 
särskilt ska förläggas till områden med 
privata bostäder och kritisk infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 68
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut



AM\1222881SV.docx 37/52 PE663.372v01-00

SV

Artikel 1 – punkt 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Att utveckla ett regionalt koncept 
för diversifiering av ekonomisk 
verksamhet, av omsorg om lokal 
utveckling och skapandet av gröna 
arbetstillfällen med hög kvalitet, och 
präglat dels av en anpassad omvandling 
av anställningsstrukturen, dels av 
kompetensanpassning.

Or. en

Ändringsförslag 69
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Beslut 2008/376/EG
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och teknisk utveckling (FoTU) 
ska syfta till att utveckla, demonstrera och 
förbättra processer för stålframställning 
med nära nollutsläpp för att höja 
produktkvaliteten och öka produktiviteten. 
Väsentlig minskning av utsläppen, 
energiförbrukningen, koldioxidavtrycket 
och annan miljöpåverkan samt 
resursbevarande ska utgöra en integrerad 
del av verksamheten. Forskningsprojekten 
ska vara inriktade på ett eller flera av 
följande områden:

Forskning och teknisk utveckling (FoTU) 
ska syfta till att utveckla, demonstrera och 
förbättra processer för stålframställning 
med minskade utsläpp för att höja 
produktkvaliteten och öka produktiviteten, 
i nära samverkan med de företag som är 
aktiva inom sektorn och genom att skydda 
produktionskedjan.  Väsentlig minskning 
av utsläppen, energiförbrukningen, 
koldioxidavtrycket och annan 
miljöpåverkan, via objektivt verifierbara 
verktyg, parametrar och data, samt 
resursbevarande, ska utgöra en integrerad 
del av verksamheten. Forskningsprojekten 
ska vara inriktade på ett eller flera av 
följande områden:

Or. it
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Ändringsförslag 70
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 6
Beslut 2008/376/EG
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och teknisk utveckling (FoTU) 
ska syfta till att utveckla, demonstrera och 
förbättra processer för stålframställning 
med nära nollutsläpp för att höja 
produktkvaliteten och öka produktiviteten. 
Väsentlig minskning av utsläppen, 
energiförbrukningen, koldioxidavtrycket 
och annan miljöpåverkan samt 
resursbevarande ska utgöra en integrerad 
del av verksamheten. Forskningsprojekten 
ska vara inriktade på ett eller flera av 
följande områden:

Forskning och teknisk utveckling (FoTU) 
ska syfta till att utveckla, demonstrera och 
förbättra processer för stålframställning 
med nollutsläpp för att höja 
produktkvaliteten, undvika utsläpp, 
avsevärt minska energi- och 
materialförbrukningen och annan 
miljöpåverkan och bevara resurser. 
Forskningsprojekten ska vara inriktade på 
ett eller flera av följande områden:

Or. en

Ändringsförslag 71
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 6
Beslut 2008/376/EG
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och teknisk utveckling (FoTU) 
ska syfta till att utveckla, demonstrera och 
förbättra processer för stålframställning 
med nära nollutsläpp för att höja 
produktkvaliteten och öka produktiviteten. 
Väsentlig minskning av utsläppen, 
energiförbrukningen, koldioxidavtrycket 
och annan miljöpåverkan samt 
resursbevarande ska utgöra en integrerad 
del av verksamheten. Forskningsprojekten 
ska vara inriktade på ett eller flera av 

Forskning och teknisk utveckling (FoTU) 
ska syfta till att utveckla, demonstrera och 
förbättra marknadsmogna processer för 
stålframställning med låga 
koldioxidutsläpp och nära nollutsläpp för 
att höja produktkvaliteten och öka 
produktiviteten. Väsentlig minskning av 
utsläppen, energiförbrukningen, 
koldioxidavtrycket och annan 
miljöpåverkan samt resursbevarande ska 
utgöra en integrerad del av verksamheten. 
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följande områden: Forskningsprojekten ska vara inriktade på 
ett eller flera av följande områden:

Or. en

Ändringsförslag 72
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 6
Beslut 2008/376/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Nya och förbättrade banbrytande 
processer med nära nollutsläpp för järn- 
och stålframställning, med särskild 
inriktning på direkt undvikande av 
koldioxid och/eller smart användning av 
kol.

(a) Nya och förbättrade banbrytande 
processer med nära nollutsläpp för järn- 
och stålframställning, med särskild 
inriktning på direkt undvikande av 
koldioxid, framför allt järn- och 
stålframställning baserad på vätgas från 
förnybara energikällor och direkt 
elektrifiering av stålproduktionen, med el 
från förnybara energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 73
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Beslut 2008/376/EG
Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Nya och förbättrade banbrytande 
processer med nära nollutsläpp för järn- 
och stålframställning, med särskild 
inriktning på direkt undvikande av 
koldioxid och/eller smart användning av 
kol.

(a) Nya och förbättrade banbrytande 
processer med lägre koldioxidutsläpp 
jämfört med traditionella metoder för järn- 
och stålframställning, med särskild 
inriktning på direkt undvikande av 
koldioxid och/eller smart användning av 
kol.
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Or. it

Ändringsförslag 74
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 6
Beslut 2008/376/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Nya och förbättrade banbrytande 
processer med nära nollutsläpp för järn- 
och stålframställning, med särskild 
inriktning på direkt undvikande av 
koldioxid och/eller smart användning av 
kol.

(a) Nya och förbättrade banbrytande 
processer med låga koldioxidutsläpp och 
nära nollutsläpp för järn- och 
stålframställning, med särskild inriktning 
på direkt undvikande av koldioxid och/eller 
smart användning av kol.

Or. en

Ändringsförslag 75
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Beslut 2008/376/EG
Artikel 8 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Integration av stålprocesser och 
processeffektivitet vid stålframställning 
med nära nollutsläpp.

(c) Integration av stålprocesser och 
processeffektivitet vid stålframställning 
med minskade utsläpp, som bedöms med 
hjälp av objektiva verktyg och data. 

Or. it

Ändringsförslag 76
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud

Förslag till beslut
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Artikel 1 – punkt 1 – led 6
Beslut 2008/376/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Integration av stålprocesser och 
processeffektivitet vid stålframställning 
med nära nollutsläpp.

(c) Integration av stålprocesser och 
processeffektivitet vid stålframställning 
med låga koldioxidutsläpp och nära 
nollutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 77
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 6
Beslut 2008/376/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Integration av stålprocesser och 
processeffektivitet vid stålframställning 
med nära nollutsläpp.

(c) Integration av stålprocesser och 
processeffektivitet vid stålframställning 
med nollutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 78
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 6
Beslut 2008/376/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Underhåll av och tillförlitlighet 
hos verktygen för stålframställning.

utgår

Or. en
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Motivering

Faller utanför detta besluts räckvidd.

Ändringsförslag 79
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 6
Beslut 2008/376/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Metoder för ökad 
återvinningsbarhet, återvinning och 
återanvändning av stål och utveckling av 
en cirkulär ekonomi.

(e) Metoder för ökad 
återvinningsbarhet, materialåtervinning 
och återanvändning av stål, i synnerhet: 
bättre avfallshantering, 
återvinningsförädling, reverserad logistik, 
processer för sanering av stålskrot och 
utveckling av en cirkulär ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 80
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 6
Beslut 2008/376/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Innovativ teknik och innovativa 
lösningar för järn- och 
stålframställningsprocesser som främjar 
sektorsövergripande verksamhet, 
demonstrationsprojekt som integrerar 
energiproduktion utan koldioxidutsläpp 
eller bidrar till en ren väteekonomi.

(g) Innovativ teknik och innovativa 
lösningar för järn- och 
stålframställningsprocesser som 
underlättar sektorsövergripande 
verksamhet, synergier, klusterbildning och 
symbios inom industrin, möjliggör ökad 
cirkularitet och skapar eller upprätthåller 
värdekedjor utan koldioxidutsläpp, jämte 
demonstrationsprojekt som integrerar 
energisystem och energiproduktion, både 
sådana där inga koldioxidutsläpp 
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förekommer och sådana där förnybar 
energi används, samt projekt som bidrar 
till en ekonomi som baserar sig på 
förnybar energi, bland annat vätgas 
framställd från förnybara energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 81
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 6
Beslut 2008/376/EG
Artikel 8 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Innovativ teknik och innovativa 
lösningar för järn- och 
stålframställningsprocesser som främjar 
sektorsövergripande verksamhet, 
demonstrationsprojekt som integrerar 
energiproduktion utan koldioxidutsläpp 
eller bidrar till en ren väteekonomi.

(g) Innovativ teknik och innovativa 
lösningar för järn- och 
stålframställningsprocesser som främjar 
sektorsövergripande verksamhet, 
demonstrationsprojekt som integrerar 
energiproduktion utan koldioxidutsläpp 
eller bidrar till en ren väteekonomi, där 
vätgasen också produceras i regional och 
lokal skala.

Or. en

Ändringsförslag 82
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 1 –led 7
Beslut 2008/376/EG
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FoTU-verksamheten ska inriktas på att 
uppfylla stålanvändarnas krav på att det 
utvecklas nya produkter med nära 
nollutsläpp och skapas nya 
marknadsmöjligheter, samtidigt som 
utsläppen och miljöpåverkan minskar. 

FoTU-verksamheten ska inriktas på att 
uppfylla stålanvändarnas krav på att det 
utvecklas nya produkter med lägre utsläpp, 
att den europeiska produktionssektorn 
och dess arbetstagare skyddas och att det 
skapas ny innovation och nya 
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Inom ramen för de metoder som avses i 
artikel 8 ska forskningsprojekten inriktas 
på ett eller flera av följande områden, med 
målet att tillhandahålla 
stålframställningsprocesser med nära 
nollutsläpp i unionen:

marknadsmöjligheter, samtidigt som 
utsläppen och miljöpåverkan minskar. 
Inom ramen för de metoder som avses i 
artikel 8 ska forskningsprojekten inriktas 
på ett eller flera av följande områden, med 
målet att tillhandahålla 
stålframställningsprocesser med nära 
nollutsläpp i unionen:

Or. it

Ändringsförslag 83
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 7 
Beslut 2008/376/EG
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FoTU-verksamheten ska inriktas på att 
uppfylla stålanvändarnas krav på att det 
utvecklas nya produkter med nära 
nollutsläpp och skapas nya 
marknadsmöjligheter, samtidigt som 
utsläppen och miljöpåverkan minskar. 
Inom ramen för de metoder som avses i 
artikel 8 ska forskningsprojekten inriktas 
på ett eller flera av följande områden, med 
målet att tillhandahålla 
stålframställningsprocesser med nära 
nollutsläpp i unionen:

FoTU-verksamheten ska inriktas på att 
uppfylla stålanvändarnas krav på att det 
utvecklas nya produkter med nollutsläpp 
och skapas nya marknadsmöjligheter, 
samtidigt som utsläpp undviks och 
miljöpåverkan begränsas. Inom ramen för 
de metoder som avses i artikel 8 ska 
forskningsprojekten inriktas på ett eller 
flera av följande områden, med målet att 
tillhandahålla stålframställningsprocesser 
med nollutsläpp i unionen:

Or. en

Ändringsförslag 84
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 7
Beslut 2008/376/EG
Artikel 9 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Nya avancerade stålkvaliteter. (a) Nya avancerade stålkvaliteter. som 
tillverkats utan koldioxidutsläpp och av 
primärt eller materialåtervunnet stål.

Or. en

Ändringsförslag 85
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 7
Beslut 2008/376/EG
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Förbättring av stålets egenskaper, 
såsom mekaniska och fysikaliska 
egenskaper, lämplighet för vidare 
bearbetning, lämplighet för olika 
tillämpningar och olika arbetsförhållanden.

(b) Förbättring av stålets egenskaper, 
såsom mekaniska och fysikaliska 
egenskaper, lämplighet för vidare 
bearbetning, lämplighet för olika 
tillämpningar och olika arbetsförhållanden, 
med särskild uppmärksamhet ägnad åt 
materialåtervunnet stål.

Or. en

Ändringsförslag 86
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 7
Beslut 2008/376/EG
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Förlängd livstid, särskilt genom 
förbättrad motståndskraft hos stål och 
stålstrukturer mot värme och korrosion, 
mekanisk och termisk utmattning och/eller 
andra negativa effekter.

(c) Förlängd livstid, och 
möjliggörande av utformning för 
cirkularitet, också genom modularitet och 
materialeffektivitet, särskilt genom 
förbättrad motståndskraft hos stål och 
stålstrukturer mot värme och korrosion, 
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mekanisk och termisk utmattning och/eller 
andra negativa effekter.

Or. en

Ändringsförslag 87
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 7
Beslut 2008/376/EG
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Metoder för att forma, svetsa och 
foga samman stål och andra material.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är inte en prioritering inom den forskning där man strävar efter att komma fram till 
produkter med nollutsläpp av koldioxid. De knappt tilltagna anslagen bör bevaras för andra 
ändamål.

Ändringsförslag 88
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 7
Beslut 2008/376/EG
Artikel 9 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Standardisering av metoder för 
provning och utvärdering.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är inte en prioritering inom den forskning där man strävar efter att komma fram till 
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produkter med nollutsläpp av koldioxid. De knappt tilltagna anslagen bör bevaras för andra 
ändamål.

Ändringsförslag 89
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 7
Beslut 2008/376/EG
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Högeffektivt stål för tillämpningar 
såsom rörlighet, inbegripet hållbarhet, 
ekodesignmetoder, eftermontering, 
lättviktskonstruktioner och/eller 
säkerhetslösningar.

(g) Utsläppsfritt och högeffektivt stål, 
framför allt lättviktsstål, för tillämpningar 
inom växande sektorer såsom e-rörlighet 
och havsbaserad vindkraft, hållbarhet, 
ekodesignmetoder, eftermontering 
och/eller säkerhetslösningar.

Or. en

Ändringsförslag 90
Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Nicola Danti

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 –led 7
2008/376/EG
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Högeffektivt stål för tillämpningar 
såsom rörlighet, inbegripet hållbarhet, 
ekodesignmetoder, eftermontering, 
lättviktskonstruktioner och/eller 
säkerhetslösningar.

(g) Högeffektivt stål för tillämpningar 
såsom rörlighet, inbegripet hållbarhet, 
ekodesignmetoder, eftermontering, 
lättviktskonstruktioner och/eller 
säkerhetslösningar, såsom högstyrkestål.

Or. en

Motivering

Om man använder högstyrkestål i stället för konventionellt stål blir konstruktionerna lättare, 
vilket ger upphov till påtagliga inbesparingar av energi, råvaror och utsläpp, så att 
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koldioxidutsläppen under slutprodukternas livstid minskar. För att högstyrkestål ska kunna 
användas till att under betryggande former minska olika konstruktioners vikt krävs det dock 
fortfarande forskning inriktad på avancerad utformning och tillverkning av hög kvalitet.

Ändringsförslag 91
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Beslut 2008/376/EG
Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Metoder för återanvändning av 
gammalt stål och biprodukter av olika 
ursprung samt förbättrad kvalitet på 
stålskrot.

(a) Metoder för materialåtervinning 
och återvinningsförädling av gammalt stål 
och biprodukter av olika ursprung samt 
förbättrad kvalitet på stålskrot, med 
särskild uppmärksamhet ägnad åt att 
stålets kvalitet inte försämras genom 
förorening med andra metaller (såsom 
koppar).

Or. en

Ändringsförslag 92
Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Nicola Danti, Christophe Grudler

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
2008/376/EG
Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Avfallshantering och återvinning av 
värdefulla sekundära råmaterial, även 
slagg, inom och utanför stålanläggningen.

(b) Avfallshantering och återvinning av 
värdefulla sekundära råmaterial, även 
slagg, inom och utanför stålanläggningen, 
samt återanvändning av sekundära 
råvaror, restprodukter och biprodukter 
från andra industrier, såsom biomassa, 
för ståltillverkning och legering av stål.

Or. en
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Motivering

Kol är ett av de viktigaste legeringsämnena i kolstål. Trots att man håller på att frångå kol 
vid järntillverkning och i stället börjar använda vätgas som reduceringsmedel behövs kol 
fortfarande under övergångsfasen och kommer också i framtiden att behövas såsom 
legeringsämne. Det kol som behövs kan framställas utgående från sekundära 
biomassaresurser (till exempel sågspån, flis, lignin etc.) med hjälp av pyrolys, så att det 
säkerställs att kolet blir en ersättare för fossilt kol.

Ändringsförslag 93
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Beslut 2008/376/EG
Artikel 10 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Konstruktion av stålkvaliteter och 
sammansatta strukturer för att underlätta en 
smidig återvinning eller återanvändning 
av stålskrot.

(d) Konstruktion av stålkvaliteter och 
sammansatta strukturer för att underlätta en 
bättre skrothantering och nedmontering 
av uttjänta produkter, för att möjliggöra 
smidig återvinning, återanvändning och 
materialåtervinning av stål och andra 
material.

Or. en

Ändringsförslag 94
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Beslut 2008/376/EG
Artikel 10 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Användning av processgaser och 
eliminering av avgaser från 
stålframställning.

utgår

Or. en
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Motivering

Detta är inte en prioritering inom den forskning där man strävar efter att komma fram till 
produkter med nollutsläpp av koldioxid. De knappt tilltagna anslagen bör bevaras för andra 
ändamål.

Ändringsförslag 95
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Beslut 2008/376/EG
Artikel 10 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Livscykelanalys och 
livscykeltänkande när det gäller 
framställning och användning av stål.

utgår

Or. en

Motivering

Alltför lösligt formulerat för att kunna säkerställa att de projekt som föreslås kan omfattas av 
räckvidden och målen för detta beslut.

Ändringsförslag 96
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Beslut 2008/376/EG
Artikel 10 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Bättre utformning och/eller 
avfallshantering, av omsorg om ökad 
återvinning och återanvändning av 
kritiska råmaterial i stållegeringar.

Or. en
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Ändringsförslag 97
Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Beslut 2008/376/EG
Artikel 10 – punkt 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) Tillämpningar inom distribuerad 
databasteknik för att möjliggöra spårning 
från vagga till vagga och reverserad 
logistik för stålprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 98
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Beslut 2008/376/EG
Artikel 10 a – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckla och sprida kompetens för 
att hålla jämna steg med nya processer för 
stålframställning med nära nollutsläpp, 
såsom digitalisering, och för att återspegla 
principen om livslångt lärande.

(a) Utveckla och sprida kompetens för 
att hålla jämna steg med nya processer för 
stålframställning med låga utsläpp, även 
digitalisering, och för att återspegla 
principen om livslångt lärande.

Or. it

Ändringsförslag 99
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 1 – led 10
Beslut 2008/376/EG
Artikel 17a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Vid tillämpningen av denna artikel 
avses med samprogrammerat europeiskt 
partnerskap ett initiativ som utarbetats med 
tidigt deltagande av medlemsstaterna, där 
unionen tillsammans med privata och/eller 
offentliga partner (t.ex. näringslivet, 
universitet, forskningsorganisationer, organ 
med offentliga förvaltningsuppgifter på 
lokal, regional, nationell eller internationell 
nivå eller organisationer i det civila 
samhället, inbegripet stiftelser och icke-
statliga organisationer), åtar sig att 
gemensamt stödja utvecklingen och 
genomförandet av ett program för 
forskningsverksamhet. Samprogrammerade 
europeiska partnerskap ska upprättas på 
grundval av samförståndsavtal och/eller 
avtalsarrangemang mellan kommissionen 
och sådana privata eller offentliga parter; 
avtalen eller arrangemangen ska omfatta 
partnerskapets mål, berörda åtaganden från 
parternas sida om ekonomiska bidrag eller 
bidrag in natura, viktiga prestations- och 
effektindikatorer samt de 
forskningsprodukter som ska levereras. I 
avtalen och arrangemangen identifieras 
kompletterande forskningsverksamhet som 
genomförs av parterna och av 
forskningsprogrammet.

2. Vid tillämpningen av denna artikel 
avses med samprogrammerat europeiskt 
partnerskap ett initiativ som utarbetats med 
tidigt deltagande av medlemsstaterna, där 
unionen tillsammans med privata och/eller 
offentliga partner (t.ex. näringslivet, 
universitet, forskningsorganisationer, organ 
med offentliga förvaltningsuppgifter på 
lokal, regional, nationell eller internationell 
nivå eller organisationer i det civila 
samhället, inbegripet stiftelser och icke-
statliga organisationer), åtar sig att 
gemensamt stödja utvecklingen och 
genomförandet av ett program för 
forskningsverksamhet. Samprogrammerade 
europeiska partnerskap ska upprättas på 
grundval av samförståndsavtal och/eller 
avtalsarrangemang mellan kommissionen 
och sådana privata eller offentliga parter; 
avtalen eller arrangemangen ska omfatta 
partnerskapets mål, berörda åtaganden från 
parternas sida om ekonomiska bidrag eller 
bidrag in natura, viktiga prestations- och 
effektindikatorer samt de 
forskningsprodukter som ska levereras. I 
avtalen och arrangemangen identifieras 
kompletterande forskningsverksamhet som 
genomförs av parterna och av 
forskningsprogrammet, samt med stöd av 
annan unionspolitik, såsom 
sammanhållningspolitiken.

Or. en


