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Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos daugiametės techninės 
gairės

Pasiūlymas dėl sprendimo (COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 14
3 konstatuojamoji dalis

(3) Europos bendrijos mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir demonstracinės 
veiklos septintojoje bendrojoje programoje 
(2007–2013 m.), išdėstytoje 2006 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendime 1982/2006/EB, raginama 
persvarstyti 2003 m. vasario 1 d. Tarybos 
sprendimą 2003/78/EB, nustatantį Anglių ir 
plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių 
tyrimų programos daugiametes technines 
gaires, kad būtų užtikrinta, kad Anglių ir 
plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių 
tyrimų programa papildytų Septintąją 
bendrąją programą su anglių ir plieno 
pramone susijusiuose sektoriuose,

Europos bendrijos mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir demonstracinės 
veiklos septintojoje bendrojoje programoje 
(2007–2013 m.), išdėstytoje 2006 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendime 1982/2006/EB, raginama 
persvarstyti 2003 m. vasario 1 d. Tarybos 
sprendimą 2003/78/EB, nustatantį Anglių ir 
plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių 
tyrimų programos daugiametes technines 
gaires, kad būtų užtikrinta, kad Anglių ir 
plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių 
tyrimų programa papildytų, bet ne atstotų
Septintąją bendrąją programą su anglių ir 
plieno pramone susijusiuose sektoriuose,

Or. en
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Pagrindimas

Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno 
mokslinių tyrimų fondo 1 straipsnio 3 dalyje nurodyta: „Iš šio turto gaunamos pajamos, 
vadinamos „Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondu“, naudojamos tik moksliniams tyrimams, 
išskyrus mokslinių tyrimų pamatinę programą, <...>“

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 15
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Septintoji pagrindų programa apima 
„grynosios anglies technologijas“, taigi 
pagal ją raginama peržiūrėti Tarybos 
sprendimą 2003/76/EB,

Or. en

Pagrindimas

Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno 
mokslinių tyrimų fondo 1 straipsnio 3 dalyje nurodyta: „Iš šio turto gaunamos pajamos, 
vadinamos „Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondu“, naudojamos tik moksliniams tyrimams, 
išskyrus mokslinių tyrimų pamatinę programą, <...>“. Kadangi Septintoji pagrindų 
programa apima švarios anglies technologijų mokslinius tyrimus ir plėtrą, reikia atitinkamai 
pakeisti su anglimi susijusių mokslinių tyrimų ir su plienu susijusių mokslinių tyrimų 
organizavimą.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 16
14 konstatuojamoji dalis

(14) Didžiausia finansinė pagalba iš 
Mokslinių tyrimų fondo bandomiesiems ir 
demonstraciniams projektams turėtų būti 
padidinta iki 50 % reikalavimus atitinkančių 
išlaidų,,

(14) Didžiausia finansinė pagalba iš 
Mokslinių tyrimų fondo bandomiesiems ir 
demonstraciniams projektams turėtų būti 
padidinta iki 40% reikalavimus atitinkančių 
išlaidų,

Or. en
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Pagrindimas

Nėra prasmės didinti didžiausią finansinę pagalbą nuo 40 iki 50 proc. finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų, susijusių su bandomaisiais ar parodomaisiais projektais.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 17
3 straipsnio 1 dalies g punktas

g) naftingieji skalūnai. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Anglių ir plieno apibrėžtis neapima naftingųjų skalūnų. Taigi naftingieji skalūnai neturėtų 
būti įtraukti į šio fondo taikymo sritį.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 18
4 straipsnis

4 straipsnis Išbraukta.
Bendrijos anglių sektoriaus 

konkurencingumo stiprinimas
1. Siekiama sumažinti bendrąsias gavybos 
produkcijos išlaidas, pagerinti gaminių 
kokybę ir sumažinti anglių naudojimo 
sąnaudas. Mokslinių tyrimų projektai 
apima visą anglies apdorojimo grandinę:

(a šiuolaikinius telkinių žvalgymo būdus;

(b) integruotą gavybos planavimą;

(c) itin produktyvų, kuo labiau 
automatizuotą anglių kasimą ir kasybos 
būdus, pritaikytus prie Europos juodųjų 
akmens anglių telkinių geologinių 
charakteristikų;
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(d) tam tikras pagalbines technologijas;

(e) transportavimo sistemas;

(f) energijos tiekimo paslaugas, 
komunikavimą ir informavimą, perdavimą, 
stebėseną ir proceso kontrolės sistemas;

(g) anglių paruošimo būdus, suderintus su 
vartotojų rinkų poreikiais;

(h) anglių perdirbimą;

(i) anglių deginimą.

2. Mokslinių tyrimų projektais taip pat 
siekiama mokslinės ir technologinės
pažangos, stengiantis geriau suvokti 
telkiniuose vykstančius procesus ir 
pagerinti jų kontrolę: įvertinti uolienų 
slėgį, dujų išsiskyrimą, sprogimų riziką, 
ventiliaciją ir kitus kasybos operacijas 
lemiančius veiksnius. Mokslinių tyrimų 
projektuose, kuriuose keliami šie tikslai, 
išdėstomos galimybės per artimiausią ar 
vidutinį laikotarpį pritaikyti rezultatus 
didesnei Bendrijos produkcijos daliai.

Pirmenybė teikiama projektams, kuriais 
skatinama bent viena iš šių veiklų:

(a) sistemų ir metodų kai kurių veiklos 
būdų integravimas ir integruotų kasybos 
metodų kūrimas;

(b) esminis gamybos išlaidų sumažinimas;

(c) pagerintas kasyklų saugumas ir 
aplinkos apsauga.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Bendrijos anglies pramonė nuolat pertvarkoma, Bendrijos moksliniams tyrimams 
skirtos lėšos turėtų būti skiriamos ne Bendrijos anglies pramonės konkurencingumo padėčiai 
gerinti, o kasyklų ir su anglimi susijusių įmonių uždarymo poveikiui aplinkai ir socialiniam 
poveikiui mažinti ir kitiems tvariems ir saugiems energijos šaltiniams vystyti.
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Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 19
4 straipsnio 2 dalies ca) punktas (naujas)

  (ca) naujų taupesnių ir patikimesnių 
technologijų plėtra.

Or. cs

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 20
6 straipsnio antraštė

Veiksminga aplinkos apsauga ir geresnis 
anglių, kaip švaraus energijos šaltinio, 
panaudojimas

Vietos aplinkos apsaugos gerinimas

Or. en

Pagrindimas

Naudojant anglį išmetamų teršalų kiekio mažinimas, įskaitant CO2 sugavimą ir saugojimą, 
yra neatsiejama Septintosios pagrindų programos dalis (Energetika. Veikla. 6 įtrauka:
Švarios anglies technologijos). Įtraukus šiuos mokslinius tyrimus į Anglių ir plieno mokslinių 
tyrimų fondo (APMTF) taikymo sritį, būtų pažeidžiamas Protokolo dėl EAPB sutarties 
galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo 1 
straipsnio 3 dalis, kurioje nurodyta: „Iš šio turto gaunamos pajamos, vadinamos „Anglių ir 
plieno mokslinių tyrimų fondu“, naudojamos tik moksliniams tyrimams, išskyrus mokslinių 
tyrimų pamatinę programą, <...>“. Taigi pagal šį pakeitimą užtikrinama, kad nebūtų 
nesuderinamumų.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 21
6 straipsnio 2 pastraipos a punktas

(a) sumažinti išmetamų teršalų kiekius 
utilizuojant anglis, įskaitant CO2 pagavą ir 

Išbraukta.
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saugojimą;

Or. en

Pagrindimas

Same justification as AM Article 4 of Mrs Harms.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 22
6 straipsnio 2 pastraipos b punktas

(b) sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, ypač metano, išmetimą iš anglių 
telkinių;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. R. Harms pateikto 4 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 23
6 straipsnio 2 pastraipos d punktas

(d) pagerinti atliekų sankaupų būklę ir 
anglies produkcijos bei vartojimo liekanų 
pramoninį panaudojimą;

d) pagerinti atliekų sankaupų būklę ir anglies 
produkcijos bei vartojimo liekanų 
panaudojimą;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 24
7 straipsnio 1 pastraipa

Mokslinių tyrimų projektuose, kuriuose 
keliamas šis tikslas, nagrinėjamos ilgalaikio 

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.
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energijos tiekimo perspektyvos ir 
sprendžiama, kaip ekonominiu, energetiniu 
ir gamtosauginiu aspektu patobulinti anglių 
telkinius, kurie negali būti ekonomiškai 
pelningai eksploatuojami įprastiniais 
kasybos būdais. Į projektus gali būti 
įtrauktos studijos, išdėstytos strategijos, 
fundamentalieji ir taikomieji moksliniai 
tyrimai bei naujų veiklos būdų testavimas, 
kurie galėtų būti perspektyvūs tobulinant 
Bendrijos anglių išteklių sritį.

Or. cs

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 25
9 straipsnio c punktas

(c) naudojimo trukmės pailginimas, ypač 
gerinant plieno ir plieno konstrukcijų 
atsparumą šilumai ir rūdims;

c) naudojimo trukmės pailginimas, ypač 
gerinant plieno ir plieno konstrukcijų 
atsparumą šilumai, korozijai ir kitokio 
pobūdžio poveikiui;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 26
20 straipsnis

Anglių ir plieno patariamosios grupės (toliau 
– patariamosios grupės) – nepriklausomos 
techninio pobūdžio patariamosios grupės.

Anglių ir plieno patariamosios grupės (toliau 
– patariamosios grupės) – nepriklausomos 
techninio pobūdžio patariamosios grupės, 
kurias sudaro atitinkamą kvalifikaciją 
turintys specialistai..

Or. cs
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Pakeitimą pateikė Jan Březina

Pakeitimas 27
25 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Komisija sudaro informacinį paketą, 
kuriame pateikiamos išsamios dalyvavimo 
taisyklės, pasiūlymų ir projektų 
administravimo metodai, prašymo formos, 
pasiūlymų pateikimo taisyklės, pavyzdinės 
dotacijų sutartys, reikalavimus atitinkančios 
išlaidos, maksimali leistina finansinė 
pagalba, mokėjimo būdai ir metiniai 
prioritetiniai Mokslinių tyrimų programos 
tikslai.

3. Komisija sudaro informacinį paketą, 
kuriame pateikiamos išsamios dalyvavimo 
taisyklės, pasiūlymų ir projektų 
administravimo metodai, prašymo formos 
(įskaitant jų pildymo instrukcijas), 
pasiūlymų pateikimo taisyklės, pavyzdinės 
dotacijų sutartys, reikalavimus atitinkančios 
išlaidos, maksimali leistina finansinė 
pagalba, mokėjimo būdai ir metiniai 
prioritetiniai Mokslinių tyrimų programos 
tikslai.

Or. cs

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 28
30 straipsnio 3 pastraipos lentelės b punktas

(b) bandomiesiems ir demonstraciniams 
projektams iki 50%

b) bandomiesiems ir demonstraciniams 
projektams iki 40%

Or. en

Pagrindimas

Nėra prasmės didinti didžiausią finansinę pagalbą nuo 40 iki 50 proc. finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų, susijusių su bandomaisiais ar parodomaisiais projektais.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 29
38 straipsnio 1 dalis

1. Komisija vykdo Mokslinių tyrimų 
programos stebėseną, įskaitant numatomos 
naudos vertinimą. Tokios veiklos ataskaita 
parengiama iki 2013 metų pabaigos, o vėliau 
– kas septynerius metus. Ataskaitos

1. Komisija vykdo Mokslinių tyrimų 
programos stebėseną, įskaitant numatomos 
naudos vertinimą. Tokios veiklos ataskaita 
parengiama iki 2013 metų pabaigos. Ši 
ataskaita skelbiama Bendrijos mokslinių 
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skelbiamos Bendrijos mokslinių tyrimų ir 
plėtros informacinės paslaugos (CORDIS) 
duomenų bazėje arba atitinkamame 
tinklalapyje.

tyrimų ir plėtros informacinės paslaugos 
(CORDIS) duomenų bazėje arba 
atitinkamame tinklalapyje.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai nėra prasmės skatinti neribotai finansuojamą sistemą,kurią taikant remiama vieną 
konkretų energijos šaltinį – anglį. Pirmiausia Komisija turėtų iki 2013 m. pabaigos bent 
įvertinti Mokslinių tyrimų programą, o po to, taikant bendro sprendimo procedūrą, kartu su 
Europos Parlamentu nuspręsti, ar verta toliau skatinti Bendrijos anglies sektorių, ar ne. .

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 30
38 straipsnio 2 dalis

2. Pasibaigus kiekvienam septynerių metų
projektų finansavimo laikotarpiui, Komisija 
vertina Mokslinių tyrimų programą. Taip pat 
vertinama MTTP nauda visuomenei ir 
tiesiogiai susijusiems sektoriams. Vertinimo 
ataskaita skelbiama.

2. Per projektų finansavimo metus, 
nurodytus 1 dalyje, Komisija vertina 
Mokslinių tyrimų programą. Taip pat 
vertinama MTTP nauda visuomenei ir 
tiesiogiai susijusiems sektoriams. Vertinimo 
ataskaita skelbiama.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai nėra prasmės skatinti neribotai finansuojamą sistemą, kurią taikant remiama vieną 
konkretų energijos šaltinį – anglį. Pirmiausia Komisija turėtų iki 2013 m. pabaigos bent 
įvertinti Mokslinių tyrimų programą, o po to, taikant bendro sprendimo procedūrą, kartu su 
Europos Parlamentu nuspręsti, ar verta toliau skatinti Bendrijos anglies sektorių, ar ne. .

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 31
40 straipsnis

Prireikus daugiametės techninės gairės 
persvarstomos kas septynerius metus, o 
pirmas penkerių metų laikotarpis baigiasi

III skyriuje nurodytos daugiametės techninės 
gairės persvarstomos vėliausiai iki 2014 m. 
gruodžio 31 d. Šiuo tikslu vėliausiai iki 
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2014 m. gruodžio 31 d. Šiuo tikslu vėliausiai 
kiekvieno septynerių metų laikotarpio 
paskutiniųjų metų pirmą pusmetį Komisija 
pakartotinai įvertina techninių gairių 
naudojimą ir jų veiksmingumą bei prireikus 
pasiūlo pataisas.

2014. birželio 30 d. Komisija pakartotinai 
įvertina techninių gairių naudojimą ir jų 
veiksmingumą bei prireikus pasiūlo pataisas.

Jei mano esant reikalinga, Komisija gali 
pakartotinai įvertinti gaires ir pateikti 
Tarybai pasiūlymus dėl visų reikalingų 
pakeitimų ir nesibaigus septynerių metų 
laikotarpiui.

Jei mano esant reikalinga, Komisija gali 
pakartotinai įvertinti gaires ir iki 2014 m. 
pabaigos pagal bendro sprendimo 
procedūrą pateikti Tarybai ir Europos 
parlamentui pasiūlymus dėl visų reikalingų 
pakeitimų.

Or. en

Pagrindimas

Žr. R. Harms pateikto 38 straipsnio pakeitimo pagrindimą.
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