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Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение, внесено от  Rebecca HarmsИзменение 14Съображение 3
(3) Седмата рамкова програма на 
Европейската общност за 
изследователска дейност, технологично 
развитие и демонстрационни дейности 
(2007—2013 г.), установена с Решение № 
1982/2006/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 декември 2006 г., дава 
повод за преразглеждане на Решение 
2003/78/ЕО на Съвета от 1 февруари 2003 
г., което установява многогодишните 
технически насоки за Програмата за 
изследвания на Изследователския фонд за 
въглища и стомана, с цел 
Изследователският фонд за въглища и 
стомана да допълни Седмата рамкова 
програма в секторите, свързани с 
въглищата и стоманената индустрия,

(3) Седмата рамкова програма на 
Европейската общност за 
изследователска дейност, технологично 
развитие и демонстрационни дейности 
(2007—2013 г.), установена с Решение № 
1982/2006/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 декември 2006 г., дава 
повод за преразглеждане на Решение 
2003/78/ЕО на Съвета от 1 февруари 2003 
г., което установява многогодишните 
технически насоки за Програмата за 
изследвания на Изследователския фонд за 
въглища и стомана, с цел 
Изследователският фонд за въглища и 
стомана да допълни, но не и да се 
припокрива със Седмата рамкова 
програма в секторите, свързани с 
въглищата и стоманената индустрия,

Or. en
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Обосновка

As stated in Article 1 (3) of the Protocol on the financial consequences of the expiry of the 
ECSC Treaty and on the research fund for coal and steel: "The revenue from these assets, 
referred to as the "Research Fund for Coal and Steel", shall be used exclusively for research, 
outside the research framework Programme, [...]" 

Изменение, внесено от  Rebecca HarmsИзменение 15Съображение 3а (ново)
(3а) Седмата рамкова програма 
обхваща „чисти въглищни технологии” 
и следователно дава повод за 
преразглеждане на Решение 2003/76/ЕО 
на Съвета, 

Or. en

Обосновка

As stated in Article 1 (3) of the Protocol on the financial consequences of the expiry of the 
ECSC Treaty and on the research fund for coal and steel: "The revenue from these assets, 
referred to as the "Research Fund for Coal and Steel", shall be used exclusively for research, 
outside the research framework Programme, [...]". Since the FP7 covers R&D of clean coal 
technologies, the breakdown between coal-related research and steel related research must 
therefore be modified accordingly. 

Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 16Съображение 14

(14) Максималната обща финансова 
подкрепа от Изследователския фонд за 
пилотни и демонстрационни проекти 
трябва да достигне до 50 % от 
допустимите разходи,

(14) Максималната обща финансова 
подкрепа от Изследователския фонд за 
пилотни и демонстрационни проекти 
трябва да достигне до 40 % от 
допустимите разходи,

Or. en

Обосновка

There is no reason to increase the maximum financial contribution from 40 to 50% of the 
admissible costs related to pilot or demonstration projects.
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Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 17Член 3, параграф 1, буква ж)

ж) нефтоносни шисти. заличава се

Or. en

Обосновка

Oil shales are not covered by the definition of coal and steel. Oil shales must be excluded 
from the scope of this Fund.

Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 18Член 4

Член 4 заличава се
Подобряване на конкурентната 

позиция на общностната въгледобивна 
индустрия

1. Целта е да се намаляват общите 
разходи за въгледобивното 
производство, да се подобрява 
качеството на продукцията и да се 
намаляват разходите за използване на 
въглищата. Изследователските 
проекти обхващат цялата верига за 
производство на въглища:

а) модерни технологии за проучване на 
находищата,

б) интегрирано минно планиране,

в) високоефективни, широко 
автоматизирани изкопни и минни 
технологии, които отговарят на 
геоложките особености на залежите 
от антрацитни въглища в Европа;

г) подходящи помощни технологии,

д) транспортни системи,

е) служби за подаване на 
електроенергия, системи за 
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комуникация и информация, за 
предаване, мониторинг и за 
контролиране на процеса,

ж) технологии за подготовка на 
въглищата, насочени към нуждите на 
потребителските пазари,

з) преобразуване на въглища,

и) изгаряне на въглища.

2. Проектите за научни изследвания 
целят също така реализирането на 
научен и технологичен напредък, който 
трябва да позволи по-добре да се 
разбере поведението и по-добре да се 
овладеят находищата по отношение 
на натиска на терена, емисиите на газ, 
рисковете от взрив, вентилацията и 
всички други фактори, които засягат 
минните дейности. 
Изследователските проекти, 
подчинени на тези цели, трябва да 
представят перспективата за 
приложимите в краткосрочен и 
средносрочен план резултати за една 
значима част от производството на 
Общността.

Приоритет се дава на проекти, които 
насърчават поне една от следните 
цели:

а) интегриране на отделни техники в 
системи и методи и развитие на 
интегрирани методи за добив на 
въглища;

б) значително намаляване на 
производствените разходи;

в) ползи по отношение на 
безопасността в мините и околната 
среда.

Or. en
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Обосновка

As the Community coal industry is undergoing constant restructuring, the Community 
research money should rather be spent on minimising the environmental and the social 
impacts due to mines and related coal activities closures and on the development of other 
more sustainable and safe energy sources than on trying to improve the competitive position 
of Community coal.

Изменение, внесено от  Jan Březina

Изменение 19Член 4, параграф 2, буква в а) (нова)

  ва) разработване на нови по-
икономични и по-надеждни 
технологии.

Or. cs

Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 20Член 6, заглавие

Ефективна защита на околната среда и 
подобряване на използването на 
въглища като чист енергиен източник

Подобряване на защитата на околната 
среда на местно равнище

Or. en

Обосновка

Reduction in emissions from coal utilisation, including capture and storage of CO2 are an 
integral part of FP7-´Activity Energy 6: Clean Coal Technologies. The inclusion of this 
research area under the RFCS would therefore overlap the FP7 and would be against Article 
1 (3) of the Protocol on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on 
the research fund for coal and steel which states that: "The revenue from these assets, 
referred to as the "Research Fund for Coal and Steel", shall be used exclusively for research, 
outside the research framework Programme, [...]". This amendment makes sure that such 
inconsistency is avoided.
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Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 21Член 6, параграф 2, буква а)

а) намаляване на емисиите на газ от 
находища на въглища, включително и 
улавяне и съхранение на въглероден 
двуокис;

заличава се

Or. en

Обосновка

Same justification as AM Article 4 of Mrs Harms.

Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 22Член 6, параграф 2, буква б)

б) намаляване на емисиите на газове, 
които имат парников ефект, от 
залежите на въглища, по-специално на 
емисиите на метан;

заличава се

Or. en

Обосновка

Same justification as AM Article 4 of Mrs Harms.

Изменение, внесено от  Jan Březina

Изменение 23Член 6, параграф 2, буква г)

г) рекултивация на участъците от 
земята и индустриално използване на 
отпадъците от производството от 
консумацията на въглищата; 

г) рекултивация на насипища и 
използване на отпадъците от 
производството и от консумацията на 
въглищата; 

Or. cs
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Изменение, внесено от  Jan Březina

Изменение 24Член 7, параграф 1

Изследователските проекти, предприети с 
такава цел, се отнасят до перспективите 
за енергийни доставки в дългосрочен 
план и засягат усъвършенстването в 
икономически, енергиен и по отношение 
на околната среда план на залежи на 
въглища, които не могат икономически 
да бъдат добити с традиционни 
въгледобивни техники. Проектите могат 
да включват проучвания, определяне на 
стратегии, работа по теоретични и 
приложни научни изследвания и по 
новаторски технически опити, които 
предлагат перспектива да актуализират 
ресурсите от въглища на Общността.

Изследователските проекти, предприети с 
такава цел, се отнасят до перспективите 
за обезпечаване на енергийните 
доставки в дългосрочен план и засягат 
усъвършенстването в икономически,
енергиен и по отношение на околната 
среда план на залежи на въглища, които 
не могат икономически да бъдат добити с 
традиционни въгледобивни техники. 
Проектите могат да включват 
проучвания, определяне на стратегии, 
работа по теоретични и приложни научни 
изследвания и по новаторски технически 
опити, които предлагат перспектива да 
актуализират ресурсите от въглища на 
Общността.

Or. cs

Изменение, внесено от  Jan Březina

Изменение 25Член 9, буква в)

в) удължаване на полезния живот, и по-
специално чрез подобряване на 
съпротивлението на топлина и на корозия 
на стоманите, и на металните 
конструкции,

в) удължаване на полезния живот, и по-
специално чрез подобряване на 
съпротивлението на топлина, на корозия 
и на други въздействия на стоманите, и 
на металните конструкции,

Or. cs

Изменение, внесено от  Jan Březina

Изменение 26Член 20

онсултативните групи по въглища и 
стомана (наричани по-долу 
Консултативни групи") играят ролята на 
независими технически групи за 
консултации.

Консултативните групи по въглища и 
стомана (наричани по-долу 
„Консултативни групи”) играят ролята на 
независими технически групи за 
консултации, включващи специалисти, 
квалифицирани в съответната област.
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Or. cs

Изменение, внесено от  Jan Březina

Изменение 27Член 25, параграф 3, алинея 1

3. Комисията създава информационен 
пакет, който представя подробно 
правилата за участие, методите за 
управление на предложенията и 
проектите, формулярите за 
кандидатстване, правилата за подаване на 
предложения, примерните договори за 
безвъзмездна помощ, допустимите 
разходи, максимално разрешения 
финансов принос, методите за заплащане 
и годишните приоритетни цели на 
Програмата за изследвания.

3. Комисията създава информационен 
пакет, който представя подробно 
правилата за участие, методите за 
управление на предложенията и 
проектите, формулярите за 
кандидатстване (включително указания 
за попълване), правилата за подаване на 
предложения, примерните договори за 
безвъзмездна помощ, допустимите 
разходи, максимално разрешения 
финансов принос, методите за заплащане 
и годишните приоритетни цели на 
Програмата за изследвания.

Or. cs

Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 28Член 30, параграф 3, таблица, буква б)

б) за пилотни и демонстрационни 
проекти до 50%

б) за пилотни и демонстрационни 
проекти до 40%

Or. en

Обосновка

There is no reason to increase the maximum financial contribution from 40 to 50% of the admissible 
costs related to pilot or demonstration projects.

Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 29Член 38, параграф 1

1. Комисията осъществява мониторинг 
върху Програмата за изследвания, 
включително и оценка на очакваните 
ползи. Доклад върху извършения 
мониторинг се издава до края на 2013 г., 

1. Комисията осъществява мониторинг 
върху Програмата за изследвания, 
включително и оценка на очакваните 
ползи. Доклад върху извършения 
мониторинг се издава до края на 2013 г.
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след което на всеки седем години. Тези 
доклади ще бъдат представени чрез 
Информационния портал за научни 
изследвания и развитие на Общността 
(CORDIS) или на съответната интернет 
страница.

Този доклад ще бъде представен чрез 
Информационния портал за научни 
изследвания и развитие на Общността 
(CORDIS) или на съответната интернет 
страница.

Or. en

Обосновка

There is no reason for the Commission to promote an indefinite funding mechanism which 
supports one particular  energy source, i.e. coal. At minimum, the Commission must first 
assess  this Research Programme by the end of 2013 and evaluate - together with the 
European Parliament under the co-decision procedure - whether it is worth continuing 
promoting Community coal or not. .

Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 30Член 38, параграф 2

2. Комисията оценява Програмата за 
изследвания на базата на завършеността 
на проектите, финансирани през всеки 
период от седем години. Вложените 
ползи от НИТРД към дружеството и към 
съответните сектори също така се 
оценяват. Докладът за оценка се 
публикува.

2. Комисията оценява Програмата за 
изследвания на базата на завършеността 
на проектите, финансирани през 
годината, посочена в параграф 1. 
Вложените ползи от НИТРД към 
дружеството и към съответните сектори 
също така се оценяват. Докладът за 
оценка се публикува.

Or. en

Обосновка

There is no reason for the Commission to promote an indefinite funding mechanism which 
supports one particular  energy source, i.e. coal. At minimum, the Commission must first 
assess  this Research Programme by the end of 2013 and evaluate - together with the 
European Parliament under the co-decision procedure - whether it is worth continuing 
promoting Community coal or not. .

Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 31Член 40

Многогодишните технически насоки, Многогодишните технически насоки, 
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изложени в Глава III, се преглеждат на
всеки седем години, като първият
период на преглед завършва на
31.12.2014 г.  За тази цел, и поне през
първите шест месеца от последната
година от всеки седемгодишен период, 
Комисията оценява повторно прилагането
и ефективността на техническите
правила, и, при необходимост, предлага
евентуални поправки.

изложени в Глава III, се преглеждат най-
късно на 31.12.2014 г. За тази цел, и най-
късно на 30 юни 2014 г., Комисията
оценява повторно прилагането и
ефективността на техническите правила, 
и, при необходимост, предлага
евентуални поправки

Ако сметне за нужно, Комисията може да
проведе такива повторни оценки и да
подаде пред Съвета предложения за
съответните поправки преди
изтичането на седемгодишния период.

Ако сметне за нужно, Комисията може да
проведе такива повторни оценки и да
подаде пред Съвета и пред Европейския
парламент предложения за съответните
поправки в рамките на процедурата за
съвместно вземане на решения преди
края на 2014 г.

Or. en

Обосновка

Same justification as for AM Article 38 of Mrs Harms
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