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Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 3

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta otsusega nr 
1982/2006/EÜ, milles on sätestatud Euroopa 
Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse 
seitsmes raamprogramm (2007–2013), on 
ette nähtud võimalus läbi vaadata nõukogu 
1. veebruari 2003. aasta otsus 2003/78/EÜ, 
millega kehtestatakse söe ja terase 
teadusfondi teadusprogrammi mitmeaastased 
tehnilised suunised tagamaks, et söe ja terase 
teadusfondi tööga täiendatakse seitsmendat 
raamprogrammi söe- ja terasetööstusega 
seotud valdkondades,

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta otsusega nr 
1982/2006/EÜ, milles on sätestatud Euroopa 
Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse 
seitsmes raamprogramm (2007–2013), on 
ette nähtud võimalus läbi vaadata nõukogu
1. veebruari 2003. aasta otsus 2003/78/EÜ, 
millega kehtestatakse söe ja terase 
teadusfondi teadusprogrammi mitmeaastased 
tehnilised suunised tagamaks, et söe ja terase 
teadusfondi tööga täiendatakse seitsmendat 
raamprogrammi söe- ja terasetööstusega 
seotud valdkondades, kuid ei dubleerita 
seda,

Or. en
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Selgitus

ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemise finantstagajärgi ning söe ja terase teadusfondi 
käsitleva protokolli artikli 1 lõikes 3 nähakse ette:„„Söe ja terase teadusfondiks” 
nimetatavatest varadest saadavat tulu kasutatakse üksnes väljaspool teadusuuringute 
raamprogrammi toimuvateks teadusuuringuteks [...].” 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Puhtad söepõletustehnoloogiad on 
hõlmatud seitsmendasse raamprogrammi,
mistõttu tekib võimalus vaadata läbi 
nõukogu otsus 2003/76/EÜ, 

Or. en

Selgitus

ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemise finantstagajärgi ning söe ja terase teadusfondi 
käsitleva protokolli artikli 1 lõikes 3 nähakse ette: „„Söe ja terase teadusfondiks” 
nimetatavatest varadest saadavat tulu kasutatakse üksnes väljaspool teadusuuringute 
raamprogrammi toimuvateks teadusuuringuteks [...].” Kuna seitsmes raamprogramm hõlmab 
puhta söepõletustehnoloogia uurimis- ja arendustööd, tuleks seega kohandada vastavalt 
söega seotud uurimistöö ja terasega seotud uurimistöö osakaalu. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 14

(14) Teadusfondi katse- ja 
näidisprojektideks antavat suurimat rahalist 
toetust tuleks suurendada kuni 50%
toetuskõlblikest kuludest,

(14) Teadusfondi katse- ja 
näidisprojektideks antavat suurimat rahalist 
toetust tuleks suurendada kuni 40%
toetuskõlblikest kuludest,

Or. en

Selgitus

Ei ole põhjust tõsta katse- või näidisprojektidega seotud heakskiidetud kulude maksimaalset 
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rahalist toetust 40 protsendilt 50 protsendile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 17
Artikli 3 punkti 1 alapunkt g

(g) põlevkivi. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Söe ja terase määratlus ei hõlma põlevkivi. Põlevkivi tuleks käesoleva fondi reguleerimisalast 
välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 18
Artikkel 4

Artikkel 4 välja jäetud
Ühenduse söe konkurentsiolukorra 

parandamine
1. Eesmärk on vähendada 
kaevandustoodete kogumaksumust, 
parandada toodete kvaliteeti ja vähendada 
söe kasutamiskulusid. Teadusprojektid 
hõlmavad söe kogu tootmisahelat 
järgmiselt:

(a) tänapäevased maardlate uurimise 
tehnoloogiad;

(b) integreeritud kaevanduse planeerimine;

(c) suure tõhususe ja suures osas 
automatiseeritud strekk- ja 
kaevandamistehnoloogiad, mis vastavad 
Euroopa kivisöemaardlate geoloogilistele 
omadustele;

(d) asjakohased abitehnoloogiad;
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(e) transpordisüsteemid;

(f) energiavarustusteenused, side- ja info-, 
edastus-, seire- ja 
protsessikontrollsüsteemid;

(g) söerikastustehnoloogiad, mis on 
suunatud tarbijaturgude vajadustele;

(h) söe muundamine;

(i) söe põletamine.

2. Teadusprojektide eesmärk peab olema 
samuti saavutada teaduslikku ja 
tehnoloogilist edu, et saada paremini aru 
maardlate toimimisest ja nende ohjamisest 
mäesurve, eralduvate gaaside, 
plahvatusohu, ventilatsiooni ja muude 
kaevandustöid mõjutavate tegurite osas. 
Selliste eesmärkidega teadusprojektide abil 
peab olema võimalik saada tulemusi, mis 
oleksid lühikese või keskmise tähtajaga 
rakendatavad olulise osa ühenduse 
toodangu suhtes.

Eelistatakse projekte, mis edendavad 
vähemalt ühte järgmistest punktidest:

(a) üksiktehnikate integreerimine 
süsteemideks ja meetoditeks ning 
integreeritud kaevandusmeetodite 
arendamine;

(b) tootmiskulude oluline vähendamine;

(c) edusammud kaevandusohutuse ja 
keskkonnaküsimustes.

Or. en

Selgitus

Kuna ühenduse söetööstuses toimub pidev ümberkorraldamine, tuleks ühenduse teadustöö 
raha kulutada pigem sulgemisele määratud kaevanduste ja söega seotud tegevuste lõppemise 
keskkonna- ja sotsiaalsete mõjude minimeerimisele ning teiste jätkusuutlikumate ja ohutumate 
energiaallikate arendamisele, mitte üritada parandada ühenduse söe konkurentsiolukorda.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 19
Artikli 4 lõike 2 punkt c a (uus)

(c a) ökonoomsemate ja usaldusväärsemate 
uute tehnoloogiate arendamine.

Or. cs

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 20
Artikli 6 pealkiri

Tõhus keskkonnakaitse ja söe kui puhta 
energiaallika kasutamise arendamine

Kohaliku keskkonna kaitse parandamine

Or. en

Selgitus

Söe kasutamisega kaasnevate heidete koguste vähendamine, sealhulgas CO2 kogumine ja 
ladustamine, on seitsmenda raamprogrammi „Energeetika” alajao „Tegevused” kuuenda 
jaotise „Puhas söepõletustehnoloogia” oluline osa. Selle teadusvaldkonna hõlmamisel söe ja 
terase teadusfondi dubleeritaks seitsmendat raamprogrammi ja see oleks vastuolus ESTÜ 
asutamislepingu kehtivuse lõppemise finantstagajärgi ning söe ja terase teadusfondi käsitleva 
protokolli artikli 1 lõikega 3, milles nähakse ette: „„Söe ja terase teadusfondiks” 
nimetatavatest varadest saadavat tulu kasutatakse üksnes väljaspool teadusuuringute 
raamprogrammi toimuvateks teadusuuringuteks [...].” Käesoleva parandusettepanekuga 
tagatakse sellise vastuolu ennetamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 21
Artikli 6 lõike 2 punkt a

(a) söe kasutamisega kaasnevate heidete 
koguste vähendamine, sealhulgas CO2 
kogumine ja ladustamine;

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Selgitus on sama, mis artikli 4 kohta esitatud muudatusettepanekul (Rebecca Harms).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 22
Artikli 6 lõike 2 punkt b

(b) söemaardlatest lähtuvate 
kasvuhoonegaaside, eelkõige metaani 
heitkoguste vähendamine;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selgitus on sama, mis artikli 4 kohta esitatud muudatusettepanekul (Rebecca Harms).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 23
Artikli 6 lõike 2 punkt d

(d) jäätmemägede korrastamine ja söe 
tootmis- ja tarbimisjääkide tööstuslik
kasutamine; 

(d) jäätmemägede korrastamine ja söe 
tootmis- ja tarbimisjääkide kasutamine; 

Or. cs

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 24
Artikli 7 esimene lõik

Sellise eesmärgiga teadusprojektid on seotud 
pikaajalise energiavarustuse perspektiiviga 
ja käsitlevad seoses majandus-, energia- ja 
keskkonnaküsimustega nende söemaardlate 
ajakohastamist, mida ei saa tavapäraseid 

Sellise eesmärgiga teadusprojektid on seotud 
pikaajalise energiavarustuse tagamise 
perspektiiviga ja käsitlevad seoses 
majandus-, energia- ja 
keskkonnaküsimustega nende söemaardlate 
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kaevandustehnoloogiad kasutades 
ökonoomselt kaevandada. Projektid võivad 
sisaldada uuringuid, strateegiate määratlusi, 
alus- ja rakendusuuringuid ning uudsete 
tehnoloogiate katsetamist, mille abil oleks 
võimalik ühenduse söeressursse 
ajakohastada.

ajakohastamist, mida ei saa tavapäraseid 
kaevandustehnoloogiad kasutades 
ökonoomselt kaevandada. Projektid võivad 
sisaldada uuringuid, strateegiate määratlusi, 
alus- ja rakendusuuringuid ning uudsete 
tehnoloogiate katsetamist, mille abil oleks 
võimalik ühenduse söeressursse 
ajakohastada.

Or. cs

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 25
Artikli 9 punkt c

c) kasutusea pikendamine, eelkõige 
parandades teraste ja terasestruktuuride 
vastupidavust kuumusele ja korrosioonile;

c) kasutusea pikendamine, eelkõige 
parandades teraste ja terasestruktuuride 
vastupidavust kuumusele, korrosioonile ja 
teistele mõjudele;

Or. cs

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 26
Artikkel 20

Söe ja terase nõuanderühmad (edaspidi 
„nõuanderühmad”) on sõltumatud 
tehnikanõuanderühmad.

Söe ja terase nõuanderühmad (edaspidi 
„nõuanderühmad”) on sõltumatud 
tehnikanõuanderühmad, mis koosnevad 
asjakohase kvalifikatsiooniga 
spetsialistidest. 

Or. cs

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Březina

Muudatusettepanek 27
Artikli 25 lõike 3 esimene lõik

3. Komisjon koostab infopaketi, milles 3. Komisjon koostab infopaketi, milles 
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nähakse ette üksikasjalikud 
osalemiseeskirjad, taotluste ja projektide 
haldamise metoodika, taotlusvormid, 
projektide esitamise eeskirjad, 
näidistoetuslepingud, toetuskõlblikud kulud, 
suurim lubatav finantsabi, makseviisid ja 
teadusprogrammi iga-aastased esmatähtsad 
eesmärgid.

nähakse ette üksikasjalikud 
osalemiseeskirjad, taotluste ja projektide 
haldamise metoodika, taotlusvormid 
(sealhulgas nende täitmise juhendid), 
projektide esitamise eeskirjad, 
näidistoetuslepingud, toetuskõlblikud kulud, 
suurim lubatav finantsabi, makseviisid ja 
teadusprogrammi iga-aastased esmatähtsad 
eesmärgid.

Or. cs

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 28
Artikli 30 kolmanda lõigu tabeli punkt b

(b) katse- ja näidisprojektide puhul kuni 
50%

(b) katse- ja näidisprojektide puhul kuni 
40%

Or. en

Selgitus

Ei ole põhjust tõsta katse- või näidisprojektidega seotud heakskiidetud kulude maksimaalset 
rahalist toetust 40 protsendilt 50 protsendile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 29
Artikli 38 lõige 1

1. Komisjon teeb teadusprogrammi üle 
järelevalvet ja annab hinnangu eeldatavale 
kasule. Selle kohta koostatakse aruanne 
2013. aasta lõpuks ja seejärel iga seitsme 
aasta möödumisel. Infopakett 
avalikustatakse ühenduse teadus- ja 
arendustegevuse teabeteenistuse (CORDIS) 
kaudu või asjaomasel veebisaidil.

1. Komisjon teeb teadusprogrammi üle 
järelevalvet ja annab hinnangu eeldatavale 
kasule. Selle kohta koostatakse aruanne 
2013. aasta lõpuks. Nimetatud aruanne
avalikustatakse ühenduse teadus- ja 
arendustegevuse teabeteenistuse (CORDIS) 
kaudu või asjaomasel veebisaidil.

Or. en
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Selgitus

Ei ole põhjendatud, miks peaks komisjon edendama piiramatut rahastamismehhanismi, 
millega toetatakse ühte kindlat energiaallikat, nt sütt. Komisjon peab igal juhul esmalt andma 
sellele teadusprogrammile 2013. aasta lõpuks hinnangu ning hindama – koos Euroopa 
Parlamendiga kaasotsustamismenetluse raames –, kas on mõtet jätkata ühenduse söe 
edendamist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 30
Artikli 38 lõige 2

2. Komisjon annab teadusprogrammile 
hinnangu iga seitsmeaastase perioodi
jooksul rahastatud projekti lõpetamisel. 
Samuti hinnatakse TTA kasu ühiskonnale ja 
asjaomastele sektoritele. Hindamisaruanne 
avaldatakse.

2. Komisjon annab teadusprogrammile 
hinnangu lõikes 1 nimetatud aasta jooksul 
rahastatud projekti lõpetamisel. Samuti 
hinnatakse TTA kasu ühiskonnale ja 
asjaomastele sektoritele. Hindamisaruanne 
avaldatakse.

Or. en

Selgitus

Ei ole põhjendatud, miks peaks komisjon edendama piiramatut rahastamismehhanismi, 
millega toetatakse ühte kindlat energiaallikat, nt sütt. Komisjon peab igal juhul esmalt andma 
sellele teadusprogrammile 2013. aasta lõpuks hinnangu ning hindama – koos Euroopa 
Parlamendiga kaasotsustamismenetluse raames –, kas on mõtet jätkata ühenduse söe 
edendamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 31
Artikkel 40

III peatükis ettenähtud mitmeaastased 
tehnilised suunised vaadatakse läbi iga 
seitsme aasta järel; esimene periood lõpeb
31. detsembril 2014. Sel eesmärgil ja 
hiljemalt iga seitsmeaastase perioodi 
viimase aasta esimese kuue kuu jooksul 
annab komisjon tehniliste suuniste 
toimimisele ja tõhususele uue hinnangu ja 
teeb vajaduse korral ettepanekuid 

III peatükis ettenähtud mitmeaastased 
tehnilised suunised vaadatakse läbi hiljemalt
31. detsembril 2014. Sel eesmärgil ja 
hiljemalt 30. juunil 2014. aastal annab 
komisjon tehniliste suuniste toimimisele ja 
tõhususele uue hinnangu ja teeb vajaduse 
korral ettepanekuid muudatuste tegemiseks.
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muudatuste tegemiseks.
Kui komisjon peab vajalikuks, võib ta teha 
ümberhindamisi ja esitada nõukogule 
ettepanekuid mis tahes kohaste muudatuste 
tegemiseks enne seitsmeaastase perioodi 
lõppemist.

Kui komisjon peab vajalikuks, võib ta teha 
ümberhindamisi ja esitada nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile
kaasotsustamismenetluse raames
ettepanekuid mis tahes kohaste muudatuste 
tegemiseks enne 2014. aasta lõppu.

Or. en

Selgitus

Selgitus on sama, mis artikli 38 kohta esitatud muudatusettepanekul (Rebecca Harms).
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