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Wniosek dotyczący decyzji (COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 14
Punkt 3 preambuły

(3) Siódmy program ramowy Wspólnoty 
Europejskiej w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (2007-
2013), określony w decyzji 1982/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 przewiduje środek zachęcający 
do przeglądu decyzji Rady 2003/78/WE z 
dnia 1 lutego 2003 r. ustanawiającej 
wieloletnie wytyczne techniczne dotyczące 
programu badawczego Funduszu 
Badawczego Węgla i Stali w celu 
zapewnienia, by Fundusz Badawczy Węgla i 
Stali stanowił uzupełnienie siódmego 
ramowego programu w sektorach 
związanych z przemysłem węgla i stali.

Siódmy program ramowy Wspólnoty 
Europejskiej w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (2007-
2013), określony w decyzji 1982/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 przewiduje środek zachęcający 
do przeglądu decyzji Rady 2003/78/WE z 
dnia 1 lutego 2003 r. ustanawiającej 
wieloletnie wytyczne techniczne dotyczące 
programu badawczego Funduszu 
Badawczego Węgla i Stali w celu 
zapewnienia, by Fundusz Badawczy Węgla i 
Stali nie pokrywał się lecz stanowił 
uzupełnienie siódmego ramowego programu 
w sektorach związanych z przemysłem 
węgla i stali.

Or. en
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Uzasadnienie

Art. 1 ust. 3 Protokołu w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS brzmi:  
"Dochód z majątku określonego jako "Fundusz Badawczy Węgla i Stali" może zostać 
wykorzystany jedynie do celów badań prowadzonych poza ramowym programem badawczym, 
[...]" 

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 15
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Siódmy program ramowy obejmuje 
"technologie korzystne dla środowiska pod 
względem emisji dwutlenku węgla" i 
dlatego przewiduje środek zachęcający do 
przeglądu decyzji Rady 2003/76/WE, 

Or. en

Uzasadnienie

Art. 1 ust. 3 Protokołu w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS brzmi:  
"Dochód z majątku określonego jako "Fundusz Badawczy Węgla i Stali" może zostać 
wykorzystany jedynie do celów badań prowadzonych poza ramowym programem badawczym, 
[...]" Ponieważ Siódmy program ramowy obejmuje badanie i rozwój technologii korzystnych 
dla środowiska pod względem emisji dwutlenku węgla należy odpowiednio zmienić podział na 
badania związane ze stalą i z węglem. 

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 16
Punkt 14 preambuły

(14) Maksymalną łączną kwotę wsparcia 
finansowego ze środków Funduszu 
Badawczego na projekty pilotażowe i 
demonstracyjne należy zwiększyć do 50 % 
kosztów kwalifikowalnych.

(14) Maksymalną łączną kwotę wsparcia 
finansowego ze środków Funduszu 
Badawczego na projekty pilotażowe i 
demonstracyjne należy zwiększyć do 40%
kosztów kwalifikowalnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie ma powodu do zwiększania maksymalnego wsparcia finansowego z 40 do 50% 
kwalifikowalnych kosztów związanych z projektami pilotażowymi lub demonstracyjnymi.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 17
Artykuł 3 ustęp 1 litera (g)

(g) łupki naftowe. skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Łupki naftowe nie są objęte definicją węgla i stali. Łupki naftowe nie mogą być objęte tym
funduszem.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 18
Artykuł 4

Artykuł 4 skreślony
Zwiększenie konkurencyjności 

wspólnotowego węgla
1. Celem jest zmniejszenie kosztu 
całkowitego produkcji górniczej, poprawa 
jakości produktów i zmniejszenie kosztów 
wykorzystania węgla. Projekty badawcze 
obejmują cały łańcuch produkcji węgla, w 
tym:

(a) nowoczesne techniki badania złóż;

(b) zintegrowanie planowanie kopalń;

(c) wysokowydajne, w dużym stopniu 
zautomatyzowane technologie wyrobiskowe 
i eksploatacyjne, odpowiadające 
geologicznym właściwościom europejskich 
złóż węgla kamiennego;
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(d) właściwe technologie wspomagające;

(e) systemy transportowe;

(f) usługi w zakresie dostaw energii, 
systemy łączności i informacji, przesyłu, 
monitorowania i kontroli procesów;

(g) techniki przeróbki węgla zorientowane 
na potrzeby rynków konsumenckich;

(h) konwersja węgla;

(i) spalanie węgla.

2. Projekty badawcze mają również na celu 
osiągnięcie postępu naukowego i 
technologicznego w celu uzyskania 
lepszego zrozumienia zachowania i kontroli 
złóż w odniesieniu do ciśnienia górotworu, 
emisji gazów, ryzyka eksplozji, wentylacji i 
wszystkich innych czynników 
oddziaływujących na czynności 
wydobywcze. Projekty badawcze realizujące 
te cele muszą przedstawiać możliwość 
osiągnięcia wyników mających 
zastosowanie w perspektywie krótko- lub 
średnioterminowej do istotnej części 
produkcji wspólnotowej.

Pierwszeństwo przyznaje się projektom 
wspierającym przynajmniej jeden z 
następujących celów:

(a) integracja poszczególnych technik w 
ramach systemów i metod oraz rozwój 
zintegrowanych metod wydobywczych;

(b) znaczne ograniczenie kosztów 
produkcji;

(c) korzyści pod względem bezpieczeństwa 
górniczego i środowiska naturalnego.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ przemysł węglowy Wspólnoty podlega stale restrukturyzacji, środki na badania 
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naukowe powinny raczej zostać przeznaczone na minimalizację skutków środowiskowych i 
społecznych zamykania kopalń i przemysłu węglowego oraz rozwój bardziej zrównoważonych 
i bezpiecznych źródeł energii, a nie na poprawę konkurencyjności wspólnotowego węgla.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 19
Artykuł 4 ustęp 2 litera (c a) (nowa)

  (ca) rozwój nowych, bardziej 
ekonomicznych i niezawodnych 
technologii.

Or. cs

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 20
Artykuł 6 tytuł

Skuteczna ochrona środowiska naturalnego i 
poprawa w zakresie wykorzystywania węgla 
jako czystego źródła energii

Poprawa ochrony lokalnego środowiska 
naturalnego

Or. en

Uzasadnienie

Redukcja emisji związanych z wykorzystaniem węgla, w tym wychwytywanie i składowanie 
CO2,  stanowi integralną część Siódmego programu ramowego Energia 6: Technologie 
korzystne dla środowiska pod względem emisji dwutlenku węgla. Objęcie tego obszaru badań 
FBWiS nakładałoby się więc na Siódmy program ramowy i stałoby w sprzeczności z art. 1 ust 
3 Protokołu w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS oraz Funduszu 
badawczego węgla i stali, który mówi:  "Dochód z majątku określonego jako "Fundusz 
Badawczy Węgla i Stali" może zostać wykorzystany jedynie do celów badań prowadzonych 
poza ramowym programem badawczym, [...]" Niniejsza poprawka zapewnia uniknięcie tej 
niespójności.
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Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 21
Artykuł 6 ustęp 2 litera (a)

(a) ograniczenie emisji związanych z 
wykorzystaniem węgla, w tym 
wychwytywanie i składowanie CO2;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Identyczne uzasadnienie jak do poprawki do art. 4 zgłoszonej przez R. Harms.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 22
Artykuł 6 ustęp 2 litera (b)

(b) zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, w szczególności metanu, ze 
złóż węgla;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Identyczne uzasadnienie jak do poprawki do art. 4 zgłoszonej przez R. Harms.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 23
Artykuł 6 ustęp 2 litera (d)

(d) rekultywacja hałd odpadów i 
przemysłowe wykorzystanie pozostałości z 
produkcji i zużycia węgla;

(d) rekultywacja hałd odpadów i 
wykorzystanie pozostałości z produkcji i 
zużycia węgla;

Or. cs
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Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 24
Artykuł 7 ustęp 1

Projekty badawcze realizujące ten cel 
związane są z perspektywami
długoterminowych dostaw energii i dotyczą 
podnoszenia jakości – w kategoriach 
gospodarczych, związanych z energią i 
środowiskiem naturalnym – złóż węgla, 
które nie mogą być eksploatowane 
rentownie przy pomocy konwencjonalnych 
technik górniczych. Projekty mogą 
obejmować badania, określenie strategii, 
badania podstawowe i stosowane oraz 
testowanie technik innowacyjnych, które 
oferują perspektywę podniesienia jakości 
wspólnotowych zasobów węgla.

Projekty badawcze realizujące ten cel 
związane są z perspektywami 
zabezpieczenia długoterminowych dostaw 
energii i dotyczą podnoszenia jakości – w 
kategoriach gospodarczych, związanych z 
energią i środowiskiem naturalnym – złóż 
węgla, które nie mogą być eksploatowane 
rentownie przy pomocy konwencjonalnych 
technik górniczych. Projekty mogą 
obejmować badania, określenie strategii, 
badania podstawowe i stosowane oraz 
testowanie technik innowacyjnych, które 
oferują perspektywę podniesienia jakości 
wspólnotowych zasobów węgla.

Or. cs

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 25
Artykuł 9 litera (c)

(c) wydłużony okres użytkowania, w 
szczególności przez poprawienie odporności 
stali i struktur stalowych na gorąco i
korozję;

(c) wydłużony okres użytkowania, w 
szczególności przez poprawienie odporności 
stali i struktur stalowych na gorąco, korozję i 
inne oddziaływania;

Or. cs

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 26
Artykuł 20

Grupy Doradcze ds. Węgla i Stali (dalej 
zwane „grupami doradczymi”) są 
niezależnymi technicznymi grupami 
doradczymi.

Grupy Doradcze ds. Węgla i Stali (dalej 
zwane „grupami doradczymi”) są 
niezależnymi technicznymi grupami 
doradczymi złożonymi z odpowiednio 
kwalifikowanych specjalistów.



PE400.286v01-00 8/10 AM\701884PL.doc

PL

Or. cs

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 27
Artykuł 25 ustęp 3 akapit 1

3. Komisja ustanawia pakiet informacyjny 
określający szczegółowe reguły 
uczestnictwa, metody zarządzania 
wnioskami i projektami, formularze 
wniosków, reguły składania wniosków, 
wzory umów w sprawie przyznania dotacji, 
koszty kwalifikowalne, maksymalną 
dopuszczalną kwotę wsparcia finansowego, 
sposoby płatności i roczne cele priorytetowe 
programu badawczego.

3. Komisja ustanawia pakiet informacyjny 
określający szczegółowe reguły 
uczestnictwa, metody zarządzania 
wnioskami i projektami, formularze 
wniosków ( wraz z instrukcją ich 
wypełniania), reguły składania wniosków, 
wzory umów w sprawie przyznania dotacji, 
koszty kwalifikowalne, maksymalną 
dopuszczalną kwotę wsparcia finansowego, 
sposoby płatności i roczne cele priorytetowe 
programu badawczego.

Or. cs

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 28
Artykuł 30 ustęp 3 tabela litera (b)

(b) w przypadku projektów pilotażowych i 
demonstracyjnych do 50 %

(b) w przypadku projektów pilotażowych i 
demonstracyjnych do 40%

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu do zwiększania maksymalnego wsparcia finansowego z 40 do 50%  kwalifikowalnych 
kosztów związanych z projektami pilotażowymi lub demonstracyjnymi.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 29
Artykuł 38 ustęp 1

1. Komisja wykonuje zadania związane z 
monitorowaniem programu badawczego, w 

1. Komisja wykonuje zadania związane z 
monitorowaniem programu badawczego, w 
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tym związane z oceną przewidywanych 
korzyści. Sprawozdanie z wykonania tych 
zadań zostanie opublikowane do końca 2013 
r., a następnie będzie publikowane co 
siedem lat. Takie sprawozdania będą 
udostępniane do wiadomości publicznej 
przez Wspólnotowy Serwis Informacyjny 
Badań i Rozwoju (CORDIS) lub 
odpowiednią stronę internetową.

tym związane z oceną przewidywanych 
korzyści. Sprawozdanie z wykonania tych 
zadań zostanie opublikowane do końca 2013 
r. Sprawozdanie to będzie udostępnione do 
wiadomości publicznej przez Wspólnotowy 
Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju 
(CORDIS) lub odpowiednią stronę 
internetową.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby, by Komisja rozwijała jeden nieokreślony mechanizm finansowania, który 
wspiera jedno określone źródło energii, to znaczy węgiel. Komisja powinna po pierwsze co 
najmniej ocenić do końca 2013 r. program badawczy i wspólnie z Parlamentem Europejskim 
w ramach procedury współdecydowania ustalić, czy nadal warto wspierać wspólnotowy 
węgiel. .

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 30
Artykuł 38 ustęp 2

2. Komisja ocenia program badawczy po 
zakończeniu realizacji projektów 
finansowanych w każdym okresie siedmiu 
lat. Oceniane są także korzyści z BRT dla 
społeczeństwa i odpowiednich sektorów.
Sprawozdanie z oceny jest publikowane.

2. Komisja ocenia program badawczy po 
zakończeniu realizacji projektów 
finansowanych w roku, o którym mowa w 
ust. 1. Oceniane są także korzyści z BRT dla 
społeczeństwa i odpowiednich sektorów.
Sprawozdanie z oceny jest publikowane.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby, by Komisja rozwijała jeden nieokreślony mechanizm finansowania, który 
wspiera jedno określone źródło energii, to znaczy węgiel. Komisja powinna po pierwsze co 
najmniej ocenić do końca 2013 r. program badawczy i wspólnie z Parlamentem Europejskim 
w ramach procedury współdecydowania ustalić, czy nadal warto wspierać wspólnotowy 
węgiel. .
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Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 31
Artykuł 40

Wieloletnie wytyczne techniczne 
ustanowione w rozdziale III poddaje się 
przeglądowi co siedem lat, przy czym 
pierwszy okres kończy się dnia 31 grudnia 
2014 r. W tym celu, i co najmniej w okresie 
pierwszych sześciu miesięcy ostatniego roku 
każdego siedmioletniego okresu, Komisja 
dokonuje ponownej oceny stosowania i 
skuteczności wytycznych technicznych, a w 
razie potrzeby, proponuje zmiany.

Wieloletnie wytyczne techniczne 
ustanowione w rozdziale III poddaje się 
przeglądowi  nie później niż dnia 31 grudnia 
2014 r. W tym celu, i nie później niż dnia 30 
czerwca 2014 r., Komisja dokonuje 
ponownej oceny stosowania i skuteczności 
wytycznych technicznych, a w razie 
potrzeby, proponuje zmiany.

Jeżeli uzna to za stosowne, Komisja może 
dokonać takiej ponownej oceny i przedłożyć 
propozycje dotyczące odpowiednich zmian 
Radzie przed upływem danego 
siedmioletniego okresu.

Jeżeli uzna to za stosowne, Komisja może 
dokonać takiej ponownej oceny i przedłożyć 
propozycje dotyczące odpowiednich zmian 
Radzie i Parlamentowi Europejskiemu w 
ramach procedury współdecydowania przed 
końcem 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Identyczne uzasadnienie jak do poprawki do art. 38 zgłoszonej przez R. Harms.
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