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Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 14
Considerentul 3

(3) Al �aptelea Program-cadru al
Comunită�ii Europene pentru cercetare, 
dezvoltare tehnologică �i activită�i 
demonstrative (2007-2013) stabilit prin 
Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului 
european �i a Consiliului din 18 decembrie 
2006 reprezintă un stimulent pentru 
revizuirea Deciziei 2003/78/CE a Consiliului 
din 1 februarie 2003 de stabilire a 
orientărilor tehnice multianuale pentru 
Programul de cercetare al Fondului de 
cercetare pentru cărbune �i o�el, pentru a 
asigura complementaritatea dintre Fondul de 
cercetare pentru cărbune �i o�el �i cel de-
al �aptelea Program-cadru în sectoarele 
legate de industria cărbunelui �i o�elului.

(3) Al �aptelea Program-cadru al 
Comunită�ii Europene pentru cercetare, 
dezvoltare tehnologică �i activită�i 
demonstrative (2007-2013) stabilit prin 
Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului 
European �i a Consiliului din 18 decembrie 
2006 reprezintă un stimulent pentru 
revizuirea Deciziei 2003/78/CE a Consiliului 
din 1 februarie 2003 de stabilire a 
orientărilor tehnice multianuale pentru 
Programul de cercetare al Fondului de 
cercetare pentru cărbune �i o�el, pentru a 
asigura atât complementaritatea dintre 
Fondul de cercetare pentru cărbune �i o�el 
�i cel de-al �aptelea Program-cadru în 
sectoarele legate de industria cărbunelui �i 
o�elului, cât şi faptul că acestea nu se 
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suprapun.

Or. en

Justificare

As stated in Article 1 (3) of the Protocol on the financial consequences of the expiry of the 
ECSC Treaty and on the research fund for coal and steel: "The revenue from these assets, 
referred to as the "Research Fund for Coal and Steel", shall be used exclusively for research, 
outside the research framework Programme, [...]" 

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 15
Considerentul 3a (nou)

(3a) Al şaptelea Program-cadru tratează şi 
subiectul „tehnologiilor nepoluante pe bază 
de cărbune” şi oferă, aşadar, un stimulent 
pentru revizuirea Deciziei 2003/76/CE a 
Consiliului;  

Or. en

Justificare

As stated in Article 1 (3) of the Protocol on the financial consequences of the expiry of the 
ECSC Treaty and on the research fund for coal and steel: "The revenue from these assets, 
referred to as the "Research Fund for Coal and Steel", shall be used exclusively for research, 
outside the research framework Programme, [...]". Since the FP7 covers R&D of clean coal 
technologies, the breakdown between coal-related research and steel related research must 
therefore be modified accordingly. 

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 16
Considerentul 14

(14) Contribu�ia financiară totală maximă 
alocată din Fondul de cercetare pentru 
proiecte pilot �i proiecte demonstrative ar 
trebui majorată la 50% din costurile 

(14) Contribu�ia financiară totală maximă 
alocată din Fondul de cercetare pentru 
proiecte pilot �i proiecte demonstrative ar 
trebui majorată la 40% din costurile 
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eligibile. eligibile.

Or. en

Justificare

There is no reason to increase the maximum financial contribution from 40 to 50% of the 
admissible costs related to pilot or demonstration projects.

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 17
Articolul 3 alineatul (1) litera (g)

(g) �isturi bituminoase. eliminat

Or. en

Justificare

Oil shales are not covered by the definition of coal and steel. Oil shales must be excluded 
from the scope of this Fund.

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 18
Articolul 4

Articolul 4 eliminat
Îmbunătă�irea pozi�iei competitive a 

cărbunelui comunitar
(1) Obiectivul constă în reducerea 
costurilor totale ale produc�iei miniere, 
îmbunătă�irea calită�ii produselor �i 
reducerea costurilor de utilizare a 
cărbunelui. Proiectele de cercetare cuprind 
întreg lan�ul produc�iei de cărbune:
(a) tehnici moderne de topografiere a 
zăcămintelor;
(b) planificarea integrată a minelor;
(c) excavare �i tehnologii de extrac�ie 
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minieră foarte eficiente, în mare parte 
automatizate care să corespundă 
caracteristicilor geologice ale zăcămintelor 
de antracit din Europa;
(d) tehnologii de sprijin adecvate;
(e) sisteme de transport;
(f) servicii pentru sursele de energie, 
comunicare �i informa�ii, transmisie, 
monitorizare �i sisteme de control al 
procesului;
(g) tehnici de preparare a cărbunelui, 
orientate după nevoile pie�elor de 
consumatori;
(h) conversia cărbunelui;
(i) arderea cărbunelui.

(2) De asemenea, proiectele de cercetare 
trebuie să aibă ca scop atingerea 
progresului �tiin�ific �i tehnologic în 
vederea unei mai bune în�elegeri a 
comportamentului �i controlului 
zăcămintelor în ceea ce prive�te presiunea 
rocilor, emisiile de gaz, riscul de explozie, 
ventilarea �i to�i ceilal�i factori care 
afectează opera�iile de extrac�ie minieră. 
Proiectele de cercetare care urmăresc 
aceste obiective trebuie să prezinte 
perspectiva rezultatelor aplicabile pe 
termen scurt sau mediu unei păr�i 
considerabile din produc�ia comunitară.

Se acordă preferin�ă proiectelor care 
promovează cel pu�in unul dintre 
următoarele aspecte:
(a) integrarea tehnicilor individuale în 
sisteme �i metode �i dezvoltarea de 
metode integrate de extrac�ie minieră;
(b) reducerea substan�ială a costurilor de 
produc�ie;
(c) avantajele pentru siguran�a în mină �i 
pentru mediu.

Or. en
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Justificare

As the Community coal industry is undergoing constant restructuring, the Community 
research money should rather be spent on minimising the environmental and the social 
impacts due to mines and related coal activities closures and on the development of other 
more sustainable and safe energy sources than on trying to improve the competitive position 
of Community coal.

Amendament depus de Jan Březina

Amendamentul 19
Articolul 4 alineatul (2) litera (ca) (nouă)

  (ca) dezvoltarea unor tehnologii noi, mai 
economice şi mai fiabile;

Or. cs

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 20
Articolul 6 titlu

Protejarea eficientă a mediului �i 
îmbunătă�irea utilizării cărbunelui ca 
sursă de energie curată

Îmbunătăţirea protecţiei mediului la nivel 
local

Or. en

Justificare

Reduction in emissions from coal utilisation, including capture and storage of CO2 are an 
integral part of FP7-´Activity Energy 6: Clean Coal Technologies. The inclusion of this 
research area under the RFCS would therefore overlap the FP7 and would be against Article 
1 (3) of the Protocol on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on 
the research fund for coal and steel which states that: "The revenue from these assets, 
referred to as the "Research Fund for Coal and Steel", shall be used exclusively for research, 
outside the research framework Programme, [...]". This amendment makes sure that such 
inconsistency is avoided.
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Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 21
Articolul 6 al doilea paragraf litera (a)

(a) reducerea emisiilor rezultate din 
utilizarea cărbunelui, inclusiv captarea �i 
stocarea CO2;

eliminat

Or. en

Justificare

Same justification as AM Article 4 of Mrs Harms.

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 22
Articolul 6 al doilea paragraf litera (b)

(b) reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, în special a metanului, din 
zăcămintele de cărbune;

eliminat

Or. en

Justificare

Same justification as AM Article 4 of Mrs Harms.

Amendament depus de Jan Březina

Amendamentul 23
Articolul 6 al doilea paragraf litera (d)

(d) recondi�ionarea haldelor �i folosirea 
reziduurilor industriale din produc�ia �i 
consumul de cărbune; 

(d) recondi�ionarea haldelor �i folosirea 
reziduurilor din produc�ia �i consumul de 
cărbune; 

Or. cs
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Amendament depus de Jan Březina

Amendamentul 24
Articolul 7 primul paragraf

Proiectele de cercetare care au acest obiectiv 
sunt legate de perspectivele sursei de energie 
pe termen lung �i se referă la cre�terea 
valorii – din punct de vedere economic, 
energetic �i ecologic – a zăcămintelor de 
cărbune care nu pot fi exploatate eficient 
prin tehnici clasice de extrac�ie. Proiectele 
pot include studii, definirea strategiilor, 
cercetare fundamentală �i aplicată �i 
testarea tehnicilor inovatoare care oferă 
perspective pentru valorizarea resurselor de 
cărbune din Comunitate.

Proiectele de cercetare care au acest obiectiv 
sunt legate de perspectivele de asigurare a 
aprovizionării cu energie pe termen lung �i 
se referă la cre�terea valorii – din punct de 
vedere economic, energetic �i ecologic – a 
zăcămintelor de cărbune care nu pot fi 
exploatate eficient prin tehnici clasice de 
extrac�ie. Proiectele pot include studii, 
definirea strategiilor, cercetare fundamentală 
�i aplicată �i testarea tehnicilor inovatoare 
care oferă perspective pentru valorizarea 
resurselor de cărbune din Comunitate.

Or. cs

Amendament depus de Jan Březina

Amendamentul 25
Articolul 9 litera (c)

(c) prelungirea duratei de exploatare, în 
special prin îmbunătă�irea rezisten�ei 
o�elurilor �i structurilor din o�el la 
căldură �i coroziune;

(c) prelungirea duratei de exploatare, în 
special prin îmbunătă�irea rezisten�ei 
o�elurilor �i structurilor din o�el la 
căldură, coroziune şi alţi agenţi;

Or. cs

Amendament depus de Jan Březina

Amendamentul 26
Articolul 20

Grupurile consultative pentru cărbune �i 
o�el (denumite în continuare „grupurile 
consultative”) sunt grupuri consultative 
tehnice independente.

Grupurile consultative pentru cărbune �i 
o�el (denumite în continuare „grupurile 
consultative”) sunt grupuri consultative 
tehnice independente, formate din 
specialişti cu specializări adecvate. 
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Or. cs

Amendament depus de Jan Březina

Amendamentul 27
Articolul 25 alineatul (3) primul paragraf

(3) Comisia creează un pachet informativ în 
care se stabilesc normele de participare, 
metodele de gestionare a propunerilor �i 
proiectelor, formularele de cerere, normele 
de prezentare a propunerilor, modelul de 
acord de finan�are, costurile eligibile, 
contribu�ia financiară maximă permisă, 
metodele de plată �i obiectivele prioritare 
anuale ale programului de cercetare.

(3) Comisia creează un pachet informativ în 
care se stabilesc normele de participare, 
metodele de gestionare a propunerilor �i 
proiectelor, formularele de cerere (inclusiv 
instrucţiunile de completare a acestora), 
normele de prezentare a propunerilor, 
modelul de acord de finan�are, costurile 
eligibile, contribu�ia financiară maximă 
permisă, metodele de plată �i obiectivele 
prioritare anuale ale programului de 
cercetare.

Or. cs

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 28
Articolul 30 al treilea paragraf tabel litera (b)

(b) pentru proiecte pilot şi proiecte 
demonstrative până la 50%;

(b) pentru proiecte pilot şi proiecte 
demonstrative până la 40%; 

Or. en

Justificare

There is no reason to increase the maximum financial contribution from 40 to 50% of the admissible 
costs related to pilot or demonstration projects.

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 29
Articolul 38 alineatul (1)

(1) Comisia desfă�oară un exerci�iu de (1) Comisia desfă�oară un exerci�iu de 
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monitorizare a programului de cercetare, 
inclusiv o evaluare a beneficiilor 
preconizate. Până la sfâr�itul anului 2013, 
se emite un raport privind respectivul 
exerci�iu, �i, ulterior, la fiecare �apte 
ani. Aceste rapoarte se publică prin 
intermediul Serviciului comunitar de 
informa�ii pentru cercetare �i dezvoltare 
(CORDIS) sau pe site-ul web corespunzător.

monitorizare a programului de cercetare, 
inclusiv o evaluare a beneficiilor 
preconizate. Până la sfâr�itul anului 2013, 
se redactează un raport privind respectivul 
exerci�iu. Acest raport se publică prin 
intermediul Serviciului comunitar de 
informa�ii pentru cercetare �i dezvoltare 
(CORDIS) sau pe site-ul web corespunzător.

Or. en

Justificare

There is no reason for the Commission to promote an indefinite funding mechanism which 
supports one particular  energy source, i.e. coal. At minimum, the Commission must first 
assess  this Research Programme by the end of 2013 and evaluate - together with the 
European Parliament under the co-decision procedure - whether it is worth continuing 
promoting Community coal or not. .

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 30
Articolul 38 alineatul (2)

(2) La încheierea proiectelor finan�ate în 
fiecare perioadă de �apte ani Comisia 
evaluează programul de cercetare. Se 
evaluează de asemenea avantajele CDT 
pentru societate �i pentru toate sectoarele 
relevante. Raportul de evaluare se publică.

(2) La încheierea proiectelor finan�ate în 
cursul anului menţionat la alineatul (1), 
Comisia evaluează programul de cercetare. 
Se evaluează, de asemenea, avantajele CDT 
pentru societate �i pentru toate sectoarele 
relevante. Raportul de evaluare se publică.

Or. en

Justificare

There is no reason for the Commission to promote an indefinite funding mechanism which 
supports one particular  energy source, i.e. coal. At minimum, the Commission must first 
assess  this Research Programme by the end of 2013 and evaluate - together with the 
European Parliament under the co-decision procedure - whether it is worth continuing 
promoting Community coal or not. .
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Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 31
Articolul 40

Orientările tehnice multianuale stabilite în 
capitolul III se revizuiesc periodic la fiecare 
�apte ani, prima perioadă încheindu-se la 
31 decembrie 2014. În acest scop �i cel mai
târziu în primele �ase luni ale ultimului an 
din perioada de �apte ani, Comisia 
reevaluează func�ionarea �i eficien�a 
orientărilor tehnice �i, după caz, propune 
modificări.

Orientările tehnice multianuale stabilite în 
capitolul III se revizuiesc cel târziu la la 31 
decembrie 2014. În acest scop �i cel târziu 
la 30 iunie 2014, Comisia reevaluează 
func�ionarea �i eficien�a orientărilor 
tehnice �i, după caz, propune modificări.

Atunci când consideră necesar, Comisia 
poate efectua o astfel de reevaluare �i poate 
prezenta Consiliului propuneri de modificări 
corespunzătoare înainte de expirarea 
perioadei de �apte ani.

Atunci când consideră necesar, Comisia 
poate efectua o astfel de reevaluare �i, în 
conformitate cu procedura de codecizie, 
prezintă Consiliului şi Parlamentului 
European, înainte de sfârşitul anului 2014, 
propuneri de modificări corespunzătoare .

Or. en

Justificare

Same justification as for AM Article 38 of Mrs Harms
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