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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 
2008/376/ЕО относно приемането на програмата за изследвания на 
Изследователския фонд за въглища и стомана и относно многогодишните 
технически насоки за тази програма
(COM(2020)0320 – C9-0214/2020 – 2020/0141(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2020)0320),

– като взе предвид член 2, параграф 2 от Протокол № 37, приложен към Договора за 
Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, 
относно финансовите последици от изтичането на срока на Договора за ЕОВС и 
Изследователския фонд за въглища и стомана, съгласно който Съветът се е 
консултирал с Парламента (C9-0214/2020),

– като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (A9-0000/2020),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 
293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора 
за създаване на Европейската общност за атомна енергия;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 
внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за решение
Член 1 – точка 1
Решение 2008/376/ЕО
Член 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Изследователската програма осигурява 
подпомагане за съвместни научни 
изследвания в секторите на въглищата и 
стоманата. Тя осигурява и подпомагане 
за екологично чисти революционни 
технологии в стоманодобива, водещи до 
стоманодобивни проекти с почти нулеви 
въглеродни емисии и изследователски 
проекти за управление на справедливия 
преход на бивши въгледобивни рудници 
или въгледобивни рудници в процес на 
закриване, както и съответната 
инфраструктура в съответствие с 
механизма за справедлив преход и с 
член 4, параграф 2 от 
Решение 2003/76/ЕО на Съвета. 
Програмата за изследвания съответства 
на политическите, научните и 
технологичните цели на Съюза и 
допълва дейностите, осъществявани в 
държавите членки в рамките на 
съществуващите програми за 
изследвания на ЕС, по-специално на 
рамковата програма за изследователска 
дейност, технологично развитие и 
демонстрационни дейности (наричана 
по-долу „Рамковата програма за 
изследвания“);

Изследователската програма осигурява 
подпомагане, включително за малки и 
средни предприятия, за съвместни 
научни изследвания в секторите на 
въглищата и стоманата. Тя осигурява и 
подпомагане за екологично чисти 
революционни технологии в 
стоманодобива, водещи до 
стоманодобивни проекти с почти нулеви 
въглеродни емисии и изследователски 
проекти за управление на справедливия 
преход на бивши въгледобивни рудници 
или въгледобивни рудници в процес на 
закриване, както и съответната 
инфраструктура в съответствие с 
механизма за справедлив преход и с 
член 4, параграф 2 от 
Решение 2003/76/ЕО на Съвета1. 
Програмата за изследвания съответства 
на политическите, научните и 
технологичните цели на Съюза и 
допълва дейностите, осъществявани в 
държавите членки в рамките на 
съществуващите програми за 
изследвания на ЕС, по-специално на 
рамковата програма за изследователска 
дейност, технологично развитие и 
демонстрационни дейности (наричана 
по-долу „Рамковата програма за 
изследвания“);

________________

Решение 2003/76/ЕО на Съвета от 
1 февруари 2003 г. за определяне на 
мерките, необходими за прилагането 
на Протокола, приложен към 
Договора за създаване на 
Европейската общност, относно 
финансовите последици при изтичане 
на Договора за Европейската общност 
за въглища и стомана и 
Изследователския фонд за въглища и 
стомана, ОВ L 29, 5.2.2003 г., изменено 
с Решение 2018/599 на Съвета от 16 
април 2018 г.

Or. en
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Изменение 2

Предложение за решение
Член 1 – точка 2
Решение 2008/376/ЕО
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С изследователските проекти ще 
бъде подпомогнат преходът към 
неутрална по отношение на климата 
икономика на Съюза до 2050 г. с цел 
подпомагане на постепенното 
извеждане от употреба на изкопаемите 
горива, разработването на алтернативни 
дейности в бивши миннодобивни 
обекти или избягване, или 
отстраняване на щетите върху околната 
среда в процеса на затваряне на 
въгледобивни рудници, бивши 
въгледобивни рудници и техните 
околности. Проектите по-специално са 
съсредоточени върху:

1. С изследователските проекти ще 
бъде подпомогната промишлеността 
при прехода към неутрална по 
отношение на климата икономика на 
Съюза до 2050 г. с цел подпомагане на 
постепенното извеждане от употреба на 
изкопаемите горива, разработването на 
алтернативни дейности в бивши 
въглищни мини или електрически 
централи и избягване или отстраняване 
на щетите върху околната среда в 
процеса на затваряне на въгледобивни 
рудници, бивши въгледобивни рудници 
и техните околности. Проектите по-
специално са съсредоточени върху:

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Член 1 – точка 2
Решение 2008/376/ЕО
Член 4 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разработване и изпитване на 
технологии за улавяне, използване и 
съхранение на въглероден диоксид;

a) разработване и изпитване на 
технологии за улавяне, използване и 
съхранение на въглероден диоксид, 
свързани с използването на въглища, 
включително рециклиране на въглерод 
в горива и материали, с оглед 
насърчаване на кръговата икономика;

Or. en
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Изменение 4

Предложение за решение
Член 1 – точка 2
Решение 2008/376/ЕО
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) използване на геотермална 
енергия в бивши въгледобивни обекти;

б) съхраняване на енергия, 
производство и съхранение на водород, 
производство на горива на основата 
на електроенергия и използване на 
геотермална енергия в бивши 
въгледобивни обекти;

Or. en

Изменение 5

Предложение за решение
Член 1 – точка 2
Решение 2008/376/ЕО
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) използване за неенергийни цели 
и производството на суровини от 
миннодобивни отпадъци и остатъчни 
вещества от бивши въгледобивни 
рудници или тези в процес на 
затваряне, надлежно гарантиране, че 
тяхното въздействие върху климата, 
околната среда и здравето е сведено до 
минимум и е по-ниско, отколкото на 
алтернативните решения;

в) използване за неенергийни цели 
и за производството на суровини от 
каменни и лигнитни въглища и от 
миннодобивни отпадъци и остатъчни 
вещества, извлечени от бивши 
въгледобивни рудници или рудници в 
процес на затваряне, при надлежно 
гарантиране, че тяхното въздействие 
върху климата, околната среда и 
здравето е сведено до минимум и е по-
ниско, отколкото на алтернативните 
решения, както и гарантирайки, че 
устойчивите ресурси са наблюдавани 
и осигурени;

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Член 1 – точка 2
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Решение 2008/376/ЕО
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) насърчаване на разработването 
на ефективни програми за 
преквалификация и повишаване на 
квалификацията на работната сила, 
засегната от постепенното 
преустановяване на въгледобива. Това 
включва изследвания в областта на 
обучението и преквалифицирането на 
работната сила, която е наета или е била 
наета в сектора на въгледобива.

д) оценка на въздействието върху 
заетостта и местните общности в 
регионите, засегнати от 
постепенното премахване на 
въглищата, и насърчаване на 
развитието на регионална концепция 
за икономическо развитие, създаване 
на работни места и ефективни 
програми за преквалификация и 
повишаване на квалификацията на 
засегнатата работна сила в тези 
региони. Това включва изследвания в 
областта на обучението и 
преквалифицирането на работната сила, 
която е наета или е била наета в сектора 
на въгледобива, в помощ на 
намиращите се в преход въгледобивни 
региони.

Or. en

Изменение 7

Предложение за решение
Член 1 – точка 4
Решение 2008/376/ЕО
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Свеждане до минимум на въздействията 
върху околната среда, свързани с 
въгледобивните рудници в преход

Свеждане до минимум на въздействията 
върху околната среда, свързани с 
намиращия се в преход въглищен 
отрасъл

Or. en

Изменение 8

Предложение за решение
Член 1 – точка 4
Решение 2008/376/ЕО
Член 6 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предимство се дава на проекти, 
които предвиждат поне едно от 
следните:

2. Предимство се дава на основани 
на иновативни технологии проекти, 
които предвиждат поне едно от 
следните:

Or. en

Изменение 9

Предложение за решение
Член 1 – точка 4
Решение 2008/376/ЕО
Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) управление и повторно 
използване на миннодобивни отпадъци, 
пепелина и продуктите от 
десулфуризация от въгледобивни 
рудници в процес на затваряне и бивши 
въгледобивни рудници, съпътствани, 
когато е от значение, от други видове 
отпадъци;

в) управление и повторно 
използване на миннодобивни отпадъци, 
пепелина и продуктите от 
десулфуризация от въгледобивни 
рудници и електроцентрали в процес 
на затваряне и бивши въгледобивни 
рудници и електроцентрали, 
съпътствани, когато е от значение, от 
други видове отпадъци;

Or. en

Изменение 10

Предложение за решение
Член 1 – точка 4
Решение 2008/376/ЕО
Член 6 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) възстановяване на околната 
среда на бивши инсталации или 
инсталации, използващи въглища, 
които са в процес на затваряне, и 
техните околности, по-специално води, 
земя, почви и биологично разнообразие;

е) възстановяване на околната 
среда на бивши въглищни инсталации 
или въглищни инсталации, които са в 
процес на затваряне, и техните 
околности, по-специално води, земя, 
почви и биологично разнообразие;

Or. en
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Изменение 11

Предложение за решение
Член 1 – точка 9
Решение 2008/376/ЕО
Член 10а– буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) подобряване на управлението 
на работната сила с прогнозни 
модели за търсенето и 
преразпределението на работната 
сила.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложение на Комисията
Изследователският фонд за въглища и стомана (RFCS) подкрепя проекти за научни 
изследвания и иновации в областта на въглищата и стоманата. Всяка година около 40 
милиона евро се предоставят на университети, научноизследователски центрове и 
частни дружества за финансиране на проекти. Целта на настоящото предложение е да се 
измени Решение 2008/376/ЕО на Съвета, за да „съответства на научните, технологичните 
и политическите цели на Общността“ съгласно член 2 от самото Решение 2008/376/ЕО 
на Съвета. 

Настоящото предложение на Комисията има за цел програмата за изследвания на RFCS 
да бъде приведена в съответствие с Парижкото споразумение, Европейския зелен пакт, 
Плана за инвестиции за устойчива Европа, Новия план за действие относно кръговата 
икономика и Новата промишлена стратегия за Европа.

Предложението има по-специално следните цели: 

 Да се актуализират целите на научните изследвания в областта на въглищата и 
стоманата в съответствие с целите на Комисията по отношение на климата, 
енергетиката и околната среда. То е насочено и към постигане на неутралност по 
отношение на въглеродните емисии до 2050 г. и прилагане на принципа на 
„ненанасяне на вреда“, заложен в Европейския зелен пакт;

 Подпомагане на справедлив преход за въгледобивните региони в съответствие с 
принципите на механизма за справедлив преход;

 Преразглеждане на целите на научните изследвания в областта технологиите за 
производство на стомана, за да се приоритизират технологии за производство, 
приложения и употреба на стомана с почти нулеви въглеродни емисии.

 Предоставяне на възможност за изпълнение на част от програмата за изследвания на 
RFCS чрез съвместно програмирани европейски партньорства;

 Замяна на специалния режим за експерти по линия на рамковата програма за научни 
изследвания с общите правила относно хоноруваните външни експерти, изложени 
във Финансовия регламент.

Позиция на докладчика
Докладчикът, който не изготвя този доклад в лично качество, а като председател на 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика, подчертава значението на фонда 
за подкрепа на стоманодобивния и въгледобивния сектор в техния преход. Фондът 
следва да спомогне да се гарантира, че нито един регион, засегнат от този преход, няма 
да бъде изоставен и че стоманодобивният сектор ще остане конкурентоспособен.

На този етап докладчикът би искал да направи следните забележки, които комисията, а 
на по-късен етап и Парламентът, могат да вземат под внимание при обсъждането и 
вземането на решение относно настоящото предложение:

 Добре е, че преразглеждането на RFCS насърчава по-широкото използване на частни 
и публични инвестиции в научни изследвания, иновации и нови технологии с цел 
разработване на решения за по-конкурентоспособна и устойчива промишленост;
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 Научноизследователските проекти ще трябва да допринасят за устойчивата 
декарбонизация на стоманодобивната промишленост, като спомагат за 
позиционирането на ЕС като водещ доставчик на нисковъглеродни продукти, услуги 
и авангардни технологии в производството на стомана;

 Програмата за научни изследвания следва да обръща специално внимание на 
икономическите, екологичните и социалните цели. Целта е да се осигури достатъчна 
подкрепа не само за търговските, но и за публичните сектори в регионите в преход;

 Преразглеждането на RFCS следва да насърчава по-широкото използване на 
технологии, насочени към насърчаване на кръговата икономика;

 Важно е да се направи оценка на въздействието върху заетостта в регионите, 
засегнати от постепенното премахване на въглищата, и същевременно да се 
насърчават възможностите за бъдещо икономическо развитие и създаване на 
работни места в тези региони.


