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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη

(3) Το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (2007-2013) που θεσπίστηκε με 
την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
παρέχει ένα κίνητρο για την αναθεώρηση 
της απόφασης 2003/78/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 1ης Φεβρουαρίου 2003, για τον 
καθορισμό τεχνικών κατευθυντήριων 
γραμμών πολυετούς διάρκειας για το 
ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου 
Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι το Ταμείο 
Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα 
συμπληρώνει το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 

(3) Το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (2007-2013) που θεσπίστηκε με 
την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
παρέχει ένα κίνητρο για την αναθεώρηση 
της απόφασης 2003/78/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 1ης Φεβρουαρίου 2003, για τον 
καθορισμό τεχνικών κατευθυντήριων 
γραμμών πολυετούς διάρκειας για το 
ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου 
Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι το Ταμείο 
Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα 
συμπληρώνει αλλά δεν επικαλύπτει το 
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στους κλάδους που συνδέονται με τη 
βιομηχανία άνθρακα και χάλυβα.

έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο στους κλάδους 
που συνδέονται με τη βιομηχανία άνθρακα 
και χάλυβα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως δηλώνεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις δημοσιονομικές 
συνέπειες της λήξης της συνθήκης ΕΚΑΧ και σχετικά με το ταμείο έρευνας για τον άνθρακα και 
τον χάλυβα: "Τα έσοδα από το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο, τα οποία αποκαλούνται «Ταμείο 
Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα», διατίθενται αποκλειστικά για την έρευνα, στους 
τομείς τους σχετικούς με τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, εκτός του προγράμματος-πλαισίου 
έρευνας, […]" 

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη  3α (νέα)

(3α) Το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο 
καλύπτει τις "τεχνολογίες καθαρού 
άνθρακα" και επομένως παρέχει κίνητρο 
για την επανεξέταση της απόφασης του 
Συμβουλίου 2003/76/ΕΚ, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως δηλώνεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις δημοσιονομικές 
συνέπειες της λήξης της συνθήκης ΕΚΑΧ και σχετικά με το ταμείο έρευνας για τον άνθρακα και 
τον χάλυβα: "Τα έσοδα από το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο, τα οποία αποκαλούνται «Ταμείο 
Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα», διατίθενται αποκλειστικά για την έρευνα, στους 
τομείς τους σχετικούς με τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, εκτός του προγράμματος-πλαισίου 
έρευνας, […]". Εφόσον το ΠΠ7 καλύπτει την Ε&Α τεχνολογιών καθαρού άνθρακα, η κατανομή 
μεταξύ έρευνας σχετικής με τον άνθρακα και έρευνας σχετικής με τον χάλυβα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως. 

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 14
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(14) Η μέγιστη συνολική χρηματοδοτική 
συνεισφορά του Ταμείου Έρευνας σε 
πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης πρέπει να 
αυξηθεί στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

(14) Η μέγιστη συνολική χρηματοδοτική 
συνεισφορά του Ταμείου Έρευνας σε 
πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης πρέπει να 
αυξηθεί στο 40% των επιλέξιμων δαπανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να αυξηθεί η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά από 40 σε 50% των 
επιτρεπόμενων δαπανών σε σχέση με πρότυπα έργα ή έργα επίδειξης.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 17
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (ζ)

(ζ) οι ασφαλτούχοι σχιστόλιθοι. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασφαλτούχοι σχιστόλιθοι δεν καλύπτονται από τον ορισμό άνθρακα και χάλυβα. Οι 
ασφαλτούχοι σχιστόλιθοι πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο αυτού του Ταμείου.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 18
Άρθρο 4

Άρθρο 4 διαγράφεται
Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του 

κοινοτικού άνθρακα
1. Στόχος είναι να μειωθεί το συνολικό 
κόστος της εξόρυξης, να βελτιωθεί η 
ποιότητα των προϊόντων και να μειωθεί το 
κόστος της χρησιμοποίησης του άνθρακα. 
Τα ερευνητικά έργα καλύπτουν ολόκληρη 
την αλυσίδα παραγωγής του άνθρακα, ως 
εξής:
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α) σύγχρονες τεχνικές εξερεύνησης 
κοιτασμάτων·

β) ολοκληρωμένος σχεδιασμός 
ανθρακωρυχείων·

γ) υψηλής απόδοσης και αυτοματοποίησης 
τεχνολογίες διάνοιξης στοών και εξόρυξης 
ανάλογα με τη γεωλογική διαμόρφωση των 
ευρωπαϊκών κοιτασμάτων λιθάνθρακα·

δ) κατάλληλες τεχνολογίες υποστήριξης·

ε) συστήματα μεταφοράς·

στ) υπηρεσίες εφοδιασμού με ενέργεια, 
συστήματα επικοινωνίας και 
πληροφόρησης, μετάδοσης, 
παρακολούθησης και ελέγχου διεργασιών·

ζ) τεχνικές προπαρασκευής του άνθρακα 
με βάση τις ανάγκες των αγορών·

η) μετατροπή του άνθρακα·

θ) καύση του άνθρακα.

2. Τα ερευνητικά έργα αποσκοπούν επίσης 
σε επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, 
αφού μέσω αυτών βελτιώνονται οι γνώσεις 
γύρω από τη συμπεριφορά και τον έλεγχο 
των κοιτασμάτων σε συσχετισμό με την 
πίεση των πετρωμάτων, τις εκπομπές 
αερίων, τον κίνδυνο έκρηξης, τον 
εξαερισμό και κάθε άλλο παράγοντα που 
επηρεάζει τις εργασίες της εξόρυξης. Η 
προοπτική ερευνητικών έργων με τέτοιους 
στόχους είναι αποτελέσματα εφαρμόσιμα 
σε βραχυμεσοπρόθεσμη βάση και για 
σημαντικό ποσοστό της κοινοτικής 
παραγωγής.

Προτεραιότητα έχουν έργα που προωθούν 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

(α) την ενσωμάτωση μεμονωμένων 
τεχνικών σε συστήματα και μεθόδους και 
την ανάπτυξη ολοκληρωμένων μεθόδων 
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εξόρυξης·

(β) την ουσιαστική μείωση του κόστους 
παραγωγής·

(γ) οφέλη από πλευράς ασφάλειας και 
περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς η κοινοτική βιομηχανία άνθρακα υποβάλλεται σε σταθερή αναδιάρθρωση, το κοινοτικό 
χρήμα για την έρευνα πρέπει μάλλον να δαπανάται για την ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων που οφείλονται στο κλείσιμο ανθρακωρυχείων 
και δραστηριοτήτων σχετικών με τον άνθρακα και για την ανάπτυξη άλλων πιο αειφόρων και 
ασφαλών πηγών ενέργειας παρά για την προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης του 
κοινοτικού άνθρακα.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 19
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο (γ α) (νέο)

  (γα) ανάπτυξη νέων οικονομικότερων και 
πιο αξιόπιστων τεχνολογιών. 

Or. cs

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 20
Άρθρο 6, τίτλος

Αποτελεσματική προστασία του 
περιβάλλοντος και βελτιωμένη 
χρησιμοποίηση του άνθρακα ως καθαρής 
πηγής ενέργειας

Βελτίωση της προστασίας του τοπικού 
περιβάλλοντος

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η μείωση των εκπομπών που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση άνθρακα, περιλαμβανομένων 
της δέσμευσης και αποθήκευσης του CO2 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ΠΠ7 –
Δραστηριότητα Ενέργεια 6: Τεχνολογίες καθαρού άνθρακα. Η ένταξη αυτού του τομέα έρευνας 
στο Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα (ΤΕΑΧ) θα υπερκαλύψει το ΠΠ7 και θα έρθει σε 
αντίθεση προς το άρθρο 1, παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις δημοσιονομικές 
συνέπειες της λήξης της συνθήκης ΕΚΑΧ και σχετικά με το ταμείο έρευνας για τον άνθρακα και 
τον χάλυβα: "Τα έσοδα από το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο, τα οποία αποκαλούνται «Ταμείο 
Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα», διατίθενται αποκλειστικά για την έρευνα, στους 
τομείς τους σχετικούς με τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, εκτός του προγράμματος-πλαισίου 
έρευνας, […]". Αυτή η τροπολογία διασφαλίζει ότι αποφεύγεται αυτή η ανακολουθία.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 21
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) μείωση των εκπομπών που προκύπτουν 
από τη χρησιμοποίηση άνθρακα, 
συμπεριλαμβανομένων της δέσμευσης και 
αποθήκευσης CO2·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με εκείνη στην τροπολογία 4 της κ. Harms.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 22
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) μείωση των εκπομπών αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου, μεθανίου 
κυρίως, από κοιτάσματα άνθρακα·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με εκείνη στην τροπολογία 4 της κ. Harms.



AM\701884EL.doc 7/11 PE400.286v01-00

EL

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 23
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

(δ) βελτίωση των αποβλήτων και 
βιομηχανική χρήση καταλοίπων της 
παραγωγής και κατανάλωσης άνθρακα· 

(δ) βελτίωση των αποβλήτων και χρήση 
καταλοίπων της παραγωγής και 
κατανάλωσης άνθρακα· 

Or. cs

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 24
Άρθρο 7, παράγραφος 1

Ερευνητικά έργα με αυτόν το στόχο 
συνδέονται με τις προοπτικές για 
μακροπρόθεσμο εφοδιασμό σε ενέργεια και 
αφορούν την αναβάθμιση, από οικονομικής, 
ενεργειακής και περιβαλλοντικής πλευράς, 
των πόρων άνθρακα των οποίων η εξόρυξη 
με συμβατικές μεθόδους δεν είναι 
οικονομικώς συμφέρουσα. Τα έργα 
περιλαμβάνουν μελέτες, χάραξη 
στρατηγικών, βασική και εφαρμοσμένη 
έρευνα και δοκιμή καινοτόμων τεχνικών με 
προοπτικές σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση 
των κοινοτικών πόρων άνθρακα.

Ερευνητικά έργα με αυτόν το στόχο 
συνδέονται με τις προοπτικές για 
διασφάλιση μακροπρόθεσμου εφοδιασμού 
σε ενέργεια και αφορούν την αναβάθμιση, 
από οικονομικής, ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής πλευράς, των πόρων 
άνθρακα των οποίων η εξόρυξη με 
συμβατικές μεθόδους δεν είναι οικονομικώς 
συμφέρουσα. Τα έργα περιλαμβάνουν 
μελέτες, χάραξη στρατηγικών, βασική και 
εφαρμοσμένη έρευνα και δοκιμή 
καινοτόμων τεχνικών με προοπτικές σε ό,τι 
αφορά την αναβάθμιση των κοινοτικών 
πόρων άνθρακα.

Or. cs

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 25
Άρθρο 9, στοιχείο (γ)

γ) παράταση ζωής, με βελτίωση της αντοχής 
του χάλυβα και των κατασκευών από 
χάλυβα στη θερμότητα και τη διάβρωση·

γ) παράταση ζωής, με βελτίωση της αντοχής 
του χάλυβα και των κατασκευών από 
χάλυβα στη θερμότητα, τη διάβρωση και 
άλλες επιρροές·
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Or. cs

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 26
Άρθρο 20

Οι συμβουλευτικές ομάδες άνθρακα και 
χάλυβα (στο εξής "συμβουλευτικές ομάδες") 
είναι ανεξάρτητες τεχνικές συμβουλευτικές 
ομάδες.

Οι συμβουλευτικές ομάδες άνθρακα και 
χάλυβα (στο εξής "συμβουλευτικές ομάδες") 
είναι ανεξάρτητες τεχνικές συμβουλευτικές 
ομάδες και περιλαμβάνουν ειδικούς με τα 
κατάλληλα προσόντα. 

Or. cs

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 27
Άρθρο 25, παράγραφος 3, εδάφιο 1

3. Η Επιτροπή εκπονεί ενημερωτικό φάκελο 
όπου περιέχονται οι λεπτομερείς κανόνες 
συμμετοχής, οι μέθοδοι διαχείρισης των 
προτάσεων και των έργων, τα έντυπα 
υποψηφιοτήτων, οι κανόνες υποβολής των 
προτάσεων, τυποποιημένες συμφωνίες
επιχορήγησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, η 
μέγιστη δυνατή χρηματοδοτική συνεισφορά, 
οι μέθοδοι πληρωμής και οι ετήσιοι στόχοι 
προτεραιότητας του ερευνητικού 
προγράμματος.

3. Η Επιτροπή εκπονεί ενημερωτικό φάκελο 
όπου περιέχονται οι λεπτομερείς κανόνες 
συμμετοχής, οι μέθοδοι διαχείρισης των 
προτάσεων και των έργων, τα έντυπα 
υποψηφιοτήτων (περιλαμβανομένων 
οδηγιών για τη συμπλήρωση αυτών των 
εντύπων), οι κανόνες υποβολής των 
προτάσεων, τυποποιημένες συμφωνίες 
επιχορήγησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, η 
μέγιστη δυνατή χρηματοδοτική συνεισφορά, 
οι μέθοδοι πληρωμής και οι ετήσιοι στόχοι 
προτεραιότητας του ερευνητικού 
προγράμματος.

Or. cs

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 28
Άρθρο 30, παράγραφος 3, πίνακας, στοιχείο (β)

(β) για πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης έως 
50%

(β) για πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης έως 
40%
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να αυξηθεί η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά από 40 σε 50% των επιτρεπόμενων 
δαπανών σε σχέση με πρότυπα έργα ή έργα επίδειξης.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 29
Άρθρο 38, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή διεξάγει διαδικασία 
παρακολούθησης, η οποία περιλαμβάνει 
εκτίμηση των αναμενόμενων οφελών. 
Καταρτίζεται έκθεση παρακολούθησης, για 
πρώτη φορά στο τέλος του 2013 και στη 
συνέχεια ανά επταετία. Οι εκθέσεις
παρακολούθησης δημοσιεύονται στον 
ιστότοπο της CORDIS (υπηρεσία παροχής 
πληροφοριών στον τομέα της κοινοτικής 
έρευνας και ανάπτυξης) ή σε ανάλογο 
ιστότοπο.

1. Η Επιτροπή διεξάγει διαδικασία 
παρακολούθησης, η οποία περιλαμβάνει 
εκτίμηση των αναμενόμενων οφελών. 
Καταρτίζεται έκθεση παρακολούθησης, για 
πρώτη φορά στο τέλος του 2013. Η έκθεση 
παρακολούθησης δημοσιεύονται στον 
ιστότοπο της CORDIS (υπηρεσία παροχής 
πληροφοριών στον τομέα της κοινοτικής 
έρευνας και ανάπτυξης) ή σε ανάλογο 
ιστότοπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να προωθεί η Επιτροπή έναν αόριστο μηχανισμό χρηματοδότησης που 
υποστηρίζει μεμονωμένη πηγή ενέργειας, δηλαδή τον άνθρακα. Τουλάχιστον πρέπει η Επιτροπή 
πρώτα να αξιολογήσει αυτό το πρόγραμμα έρευνας έως το τέλος του 2013 και να αποτιμήσει –
από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης – κατά 
πόσο αξίζει τον κόπο να προωθείται ο κοινοτικός άνθρακας ή όχι. 

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 30
Άρθρο 38, παράγραφος 2

2. Η Επιτροπή αξιολογεί το ερευνητικό 
πρόγραμμα με την ολοκλήρωση των έργων 
που θα έχουν χρηματοδοτηθεί κατά τη
διάρκεια κάθε επταετούς περιόδου. 
Αξιολογούνται επίσης τα οφέλη της Ε&ΤΑ 

2. Η Επιτροπή αξιολογεί το ερευνητικό 
πρόγραμμα με την ολοκλήρωση των έργων 
που θα έχουν χρηματοδοτηθεί κατά τη 
διάρκεια του έτους που εμφαίνεται στην 
παράγραφο 1. Αξιολογούνται επίσης τα 
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που θα έχουν προκύψει για την κοινωνία και 
τους συναφείς κλάδους της οικονομίας. Η 
έκθεση αξιολόγησης δημοσιεύεται.

οφέλη της Ε&ΤΑ που θα έχουν προκύψει 
για την κοινωνία και τους συναφείς κλάδους 
της οικονομίας. Η έκθεση αξιολόγησης 
δημοσιεύεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να προωθεί η Επιτροπή έναν αόριστο μηχανισμό χρηματοδότησης που 
υποστηρίζει μεμονωμένη πηγή ενέργειας, δηλαδή τον άνθρακα. Τουλάχιστον πρέπει η Επιτροπή 
πρώτα να αξιολογήσει αυτό το πρόγραμμα έρευνας έως το τέλος του 2013 και να αποτιμήσει –
από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης – κατά 
πόσο αξίζει τον κόπο να προωθείται ο κοινοτικός άνθρακας ή όχι. .

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 31
Άρθρο 40

Οι πολυετείς τεχνικές κατευθυντήριες 
γραμμές που καθορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ 
επανεξετάζονται ανά επταετία, της πρώτης 
επταετίας ληγούσης την 31η Δεκεμβρίου 
2014. Προς τούτο, και το αργότερο κατά τη 
διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 
τελευταίου έτους κάθε επταετίας, η 
Επιτροπή αξιολογεί εκ νέου τη λειτουργία 
και αποτελεσματικότητα των τεχνικών 
κατευθυντήριων γραμμών και, εφόσον 
ενδείκνυται, προτείνει τροποποιήσεις.

Οι πολυετείς τεχνικές κατευθυντήριες 
γραμμές που καθορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ 
επανεξετάζονται το αργότερο την 31η 
Δεκεμβρίου 2014. Προς τούτο, και το 
αργότερο στις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή 
αξιολογεί εκ νέου τη λειτουργία και 
αποτελεσματικότητα των τεχνικών 
κατευθυντήριων γραμμών και, εφόσον 
ενδείκνυται, προτείνει τροποποιήσεις.

Εφόσον το κρίνει σκόπιμο, η Επιτροπή 
δύναται να προβαίνει σε τέτοια 
επαναξιολόγηση και να υποβάλλει στο 
Συμβούλιο προτάσεις για κάθε ενδεδειγμένη 
τροποποίηση πριν από τη λήξη της 
επταετίας.

Εφόσον το κρίνει σκόπιμο, η Επιτροπή 
δύναται να προβαίνει σε τέτοια 
επαναξιολόγηση και να υποβάλλει στο 
Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο βάσει της διαδικασίας 
συναπόφασης προτάσεις για κάθε 
ενδεδειγμένη τροποποίηση πριν από το 
τέλος του 2014.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με εκείνη στην τροπολογία 38 της κ. Harms.
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