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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 14
Betragtning 3

(3) Det Europæiske Fællesskabs syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration (2007-2013) 
som fastlagt i Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. 
december 2006 er en god grund til at 
revidere Rådets beslutning 2003/78/EF af 1. 
februar 2003 om fastsættelse af de flerårige 
tekniske retningslinjer for Kul- og 
Stålforskningsfondens forskningsprogram 
med henblik på at sikre, at Kul- og 
Stålforskningsfondens forskningsprogram 
supplerer det syvende rammeprogram i de 
sektorer, der er forbundet med kul- og 
stålindustrien.

(3) Det Europæiske Fællesskabs syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration (2007-2013) 
som fastlagt i Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. 
december 2006 er en god grund til at 
revidere Rådets beslutning 2003/78/EF af 1. 
februar 2003 om fastsættelse af de flerårige 
tekniske retningslinjer for Kul- og 
Stålforskningsfondens forskningsprogram 
med henblik på at sikre, at Kul- og 
Stålforskningsfondens forskningsprogram 
supplerer, men ikke overlapper det syvende 
rammeprogram i de sektorer, der er 
forbundet med kul- og stålindustrien.

Or. en
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Begrundelse

I henhold til artikel 1, stk. 3, i protokollen om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-
traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden: "Provenuet af disse aktiver, som benævnes 
»Kul- og Stålforskningsfonden«, skal udelukkende anvendes til forskning […] uden for 
rammeprogrammet for forskning […]" 

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 15
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Det syvende rammeprogram omfatter 
"rene kulstofteknologier", og der er derfor 
god grund til at ændre Rådets beslutning 
2003/76/EF, 

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 1, stk. 3, i protokollen om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-
traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden: "Provenuet af disse aktiver, som benævnes 
»Kul- og Stålforskningsfonden«, skal udelukkende anvendes til forskning […] uden for 
rammeprogrammet for forskning […]". Eftersom det syvende rammeprogram omfatter 
forskning i og udvikling af rene kulstofteknologier, bør opdelingen mellem forskning på 
kulområdet og forskning på stålområdet derfor ændres i overensstemmelse hermed. 

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 16
Betragtning 14

(14) Det maksimale finansielle bidrag fra 
forskningsfonden til pilot- og 
demonstrationsprojekter bør øges til 50 % af 
de støtteberettigede omkostninger.

(14) Det maksimale finansielle bidrag fra 
forskningsfonden til pilot- og 
demonstrationsprojekter bør øges til 40% af 
de støtteberettigede omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke nogen grund til at forhøje det maksimale finansielle bidrag fra 40 til 50 % af de 
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tilladte omkostninger forbundet med pilot- eller demonstrationsprojekter.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 17
Artikel 3, stk. 1, litra g

g) bituminøs skifer. udgår

Or. en

Begrundelse

Bituminøs skifer er ikke omfattet af definitionen på kul og stål.  Bituminøs skifer bør ikke være 
omfattet af denne fonds anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 18
Artikel 4

Artikel 4 udgår
Bedre konkurrenceposition for 

Fællesskabets kul
1. Målet er at reducere minernes samlede 
produktionsomkostninger, øge 
produkternes kvalitet og reducere 
omkostningerne ved at anvende kul. 
Forskningsprojekterne omfatter hele 
kulproduktionskæden:

a) moderne metoder til prospektering efter 
kulforekomster
b) integreret mineplanlægning
c) højeffektive, i stort omfang 
automatiserede minegangs- og 
brydningsteknologier, som svarer til den 
særlige geologi i de europæiske stenkullag
d) egnede støtteteknologier

e) transportsystemer
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f) strømforsyningstjenester, 
kommunikation og information, 
transmissions-, overvågnings- og 
processtyringssystemer

g) kulforarbejdningsteknikker, indrettet 
efter forbrugsmarkedets behov

h) omdannelse af kul

i) forbrænding af kul.

2. Forskningsprojekterne stiler også mod
videnskabelige og teknologiske fremskridt, 
som fører til øget viden om forekomsternes 
adfærd og kontrolmekanismer i forhold til 
undergrundstryk, gasemissioner, 
eksplosionsfarer, ventilation og alle andre 
faktorer, der påvirker minedriften. 
Forskningsprojekter med disse 
målsætninger må give udsigt til resultater, 
der kan anvendes på kort til mellemlang 
sigt for en væsentlig del af Fællesskabets 
produktion.

Der foretrækkes projekter, som fremmer 
mindst et af følgende mål:

a) integration af individuelle teknikker i 
systemer og metoder og udvikling af 
integrerede brydningsmetoder

b) væsentlig formindskelse af 
produktionsomkostningerne

c) fordele i form af minesikkerhed og 
miljøbeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af at Fællesskabets kulindustri er under konstant omstrukturering, bør 
Fællesskabets forskningsstøtte snarere anvendes til at minimere miljøvirkningerne og de 
sociale virkninger af lukningen af miner og minerelaterede aktiviteter og til udvikling af 
andre mere bæredygtige og sikre energikilder end til at forbedre konkurrencepositionen for 
Fællesskabets kul.
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Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 19
Artikel 4, stk. 2, litra c a (nyt)

  (ca) udvikling af nye mere økonomiske og 
mere pålidelige teknologier.

Or. cs

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 20
Artikel 6, overskrift

Effektiv miljøbeskyttelse og bedre 
anvendelse af kul som ren energikilde

Bedre beskyttelse af det lokale miljø

Or. en

Begrundelse

Reduktion af emissionerne fra anvendelsen af kul, herunder opsamling og lagring af CO2, er 
en integrerende del af det syvende rammeprogram – aktivitet – energi 6:  Rene 
kulstofteknologier. Hvis dette forskningsområde også hørte under Kul- og 
Stålforskningsfondens regi, ville der således være en overlapning i forhold til det syvende 
rammeprogram, hvilket ville være i modstrid med artikel 1, stk. 3, i protokollen om de 
finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden, 
hvoraf det fremgår, at: "provenuet af disse aktiver, som benævnes »Kul- og 
Stålforskningsfonden«, skal udelukkende anvendes til forskning […] uden for 
rammeprogrammet for forskning […]". Dette ændringsforslag sikrer, at man undgår en sådan 
uoverensstemmelse.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 21
Artikel 6, stk. 2, litra a

a) at reducere emissioner fra anvendelsen 
af kul, herunder opsamling og lagring af 

udgår
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CO2

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslaget til artikel 4 af Rebecca Harms.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 22
Artikel 6, stk. 2, litra b

b) at reducere emission af drivhusgasser, 
navnlig methan, fra kullag

udgår

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslaget til artikel 4 af Rebecca Harms.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 23
Artikel 6, stk. 2, litra d

d) at retablere slaggebjergområder og 
anvende restprodukter fra kulproduktion og 
kulanvendelse i industrien

d) at retablere slaggebjergområder og 
anvende restprodukter fra kulproduktion og 
kulanvendelse 

Or. cs

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 24
Artikel 7, stk. 1

Forskningsprojekter med dette mål vedrører 
udsigterne for energiforsyningen på lang sigt 
og berører opgradering, i økonomisk, 

Forskningsprojekter med dette mål vedrører 
udsigterne for at sikre energiforsyningen på 
lang sigt og berører opgradering, i 
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energimæssig og miljømæssig henseende, af 
kulressourcer, som det ikke er rentabelt at 
bryde med traditionelle brydningsmetoder. 
Projekterne omfatter undersøgelser, 
fastlæggelse af strategier, grundforskning og 
anvendt forskning samt afprøvning af 
innovative teknikker, som indebærer 
muligheder for at opgradere Fællesskabets 
kulressourcer.

økonomisk, energimæssig og miljømæssig 
henseende, af kulressourcer, som det ikke er 
rentabelt at bryde med traditionelle 
brydningsmetoder. Projekterne omfatter 
undersøgelser, fastlæggelse af strategier, 
grundforskning og anvendt forskning samt 
afprøvning af innovative teknikker, som 
indebærer muligheder for at opgradere 
Fællesskabets kulressourcer.

Or. cs

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 25
Artikel 9, litra c

c) forlængelse af levetiden, navnlig ved at 
øge ståls og stålprofilers 
modstandsdygtighed over for varme og
korrosion

forlængelse af levetiden, navnlig ved at øge
ståls og stålprofilers modstandsdygtighed 
over for varme, korrosion og andre 
påvirkninger

Or. cs

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 26
Artikel 20

De rådgivende grupper for kul og stål (i det 
følgende benævnt ”de rådgivende grupper”) 
er uafhængige, tekniske rådgivende grupper.

De rådgivende grupper for kul og stål (i det 
følgende benævnt ”de rådgivende grupper”) 
er uafhængige, tekniske rådgivende grupper, 
der omfatter eksperter med relevante 
kvalifikationer. 

Or. cs

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 27
Artikel 25, stk. 3, afsnit 1
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3. Kommissionen udarbejder en 
informationspakke med nærmere regler for 
deltagelse, metoderne til forvaltning af 
forslag og projekter, ansøgningsformularer, 
regler for indsendelse af forslag, 
standardaftaler, støtteberettigede 
omkostninger, maksimalt tilladte finansielle 
bidrag, udbetalingsbestemmelser samt 
forskningsprogrammets årlige prioriterede 
målsætninger.

3. Kommissionen udarbejder en 
informationspakke med nærmere regler for 
deltagelse, metoderne til forvaltning af 
forslag og projekter, ansøgningsformularer 
(herunder instrukser vedrørende 
udfyldelsen heraf), regler for indsendelse af 
forslag, standardaftaler, støtteberettigede 
omkostninger, maksimalt tilladte finansielle 
bidrag, udbetalingsbestemmelser samt 
forskningsprogrammets årlige prioriterede 
målsætninger.

Or. cs

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 28
Artikel 30, stk. 3, tabel, litra b

b) For pilot- og demonstrationsprojekter op 
til 50 %

b) For pilot- og demonstrationsprojekter op 
til 40%

Or. en

Begrundelse

Der er ikke nogen grund til at forhøje det maksimale finansielle bidrag fra 40 til 50 % af de tilladte 
omkostninger, der er knyttet til pilot- eller demonstrationsprojekter.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 29
Artikel 38, stk. 1

1. Kommissionen foretager en overvågning 
af programmet, herunder en vurdering af de 
forventede fordele. Overvågningsrapporten 
forelægges første gang i slutningen af 2013 
og derefter hvert syvende år. Kommissionen 
offentliggør rapporten på webstedet for 
Fællesskabets Informationstjeneste for 
Forskning og Udvikling (Cordis) eller et 
tilsvarende websted.

1. Kommissionen foretager en overvågning 
af programmet, herunder en vurdering af de 
forventede fordele. Overvågningsrapporten 
forelægges første gang i slutningen af 2013. 
Kommissionen offentliggør rapporten på 
webstedet for Fællesskabets 
Informationstjeneste for Forskning og 
Udvikling (Cordis) eller et tilsvarende 
websted.



AM\701884DA.doc 9/10 PE400.286v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at Kommissionen skulle støtte en finansieringsmekanisme, der 
finansierer en bestemt energikilde, dvs. kul. Kommissionen bør i det mindste vurdere 
forskningsprogrammet i slutningen af 2013 og - sammen med Europa-Parlamentet i henhold 
til proceduren med fælles beslutningstagning - evaluere, om det er nødvendigt fortsat at støtte 
Fællesskabets kulindustri.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 30
Artikel 38, stk. 2

2. Kommissionen foretager en evaluering af 
programmet ved afslutningen af de 
projekter, der finansieres i løbet af hver 
syvårig periode. De fordele, som samfundet 
og de relevante sektorer opnår fra FTU-
aktiviteterne, evalueres også. 
Evalueringsrapporten offentliggøres.

2. Kommissionen foretager en evaluering af 
programmet ved afslutningen af de 
projekter, der finansieres i løbet af det i stk. 
1 nævnte år. De fordele, som samfundet og 
de relevante sektorer opnår fra FTU-
aktiviteterne, evalueres også. 
Evalueringsrapporten offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til, at Kommissionen skulle støtte en finansieringsmekanisme, der 
finansierer en bestemt energikilde, dvs. kul. Kommissionen bør i det mindste vurdere 
forskningsprogrammet i slutningen af 2013 og - sammen med Europa-Parlamentet i henhold 
til proceduren med fælles beslutningstagning - evaluere, om det er nødvendigt fortsat at støtte 
Fællesskabets kulindustri.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 31
Artikel 40

De tekniske retningslinjer i kapitel III, 
revideres hvert syvende år, idet den første 
periode slutter den 31. december 2014. Med 
henblik herpå vurderer Kommissionen 
senest inden udgangen af første halvår af 

De tekniske retningslinjer i kapitel III, 
revideres senest den 31. december 2014. 
Med henblik herpå vurderer Kommissionen 
senest den 30. juni 2014, hvordan de 
tekniske retningslinjer har fungeret, og om 
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det sidste år i hver syvårsperiode, hvordan 
de tekniske retningslinjer har fungeret, og 
om de har været effektive, og foreslår 
eventuelle tilpasninger af dem.

de har været effektive, og foreslår eventuelle 
tilpasninger af dem.

Hvis Kommissionen finder det 
hensigtsmæssigt, kan den foretage en sådan 
vurdering og forelægge Rådet forslag til 
eventuelle passende ændringer inden 
udløbet af syvårsperioden.

Hvis Kommissionen finder det 
hensigtsmæssigt, kan den foretage en sådan 
vurdering og forelægge Rådet og Europa-
Parlamentet i henhold til proceduren med 
fælles beslutningstagning forslag til 
eventuelle passende ændringer inden 
udgangen af 2014.

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslaget til artikel 38 af Rebecca Harms.
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