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Večletne tehnične smernice za raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in 
jeklo

Predlog odločbe Sveta (KOM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 3

(3) Sedmi okvirni program Evropske 
skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (2007–2013), 
določen s Sklepom št. 1982/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006, spodbuja k reviziji Odločbe 
Sveta 2003/78/ES z dne 1. februarja 2003 o 
določitvi večletnih tehničnih smernic za 
raziskovalni program Raziskovalnega sklada 
za premog in jeklo, s čimer bi zagotovili, da 
Raziskovalni sklad za premog in jeklo 
dopolnjuje sedmi okvirni program v 
sektorjih, povezanih s premogovništvom in 
jeklarsko industrijo.

(3) Sedmi okvirni program Evropske 
skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (2007–2013), 
določen s Sklepom št. 1982/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006, spodbuja k reviziji Odločbe 
Sveta 2003/78/ES z dne 1. februarja 2003 o 
določitvi večletnih tehničnih smernic za 
raziskovalni program Raziskovalnega sklada 
za premog in jeklo, s čimer bi zagotovili, da 
Raziskovalni sklad za premog in jeklo 
dopolnjuje sedmi okvirni program, vendar z 
njim ne sovpada v sektorjih, povezanih s 
premogovništvom in jeklarsko industrijo.

Or. en
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Obrazložitev

Kot navaja člen 1 (3) Protokola o finančnih posledicah izteka veljavnosti Pogodbe o Evropski 
skupnosti za premog in jeklo ter o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo: „Prihodki iz teh 
sredstev, imenovani "Raziskovalni sklad za premog in jeklo", se [...] uporabljajo izključno za 
raziskave [...], ki potekajo zunaj raziskovalnega okvirnega programa.” 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Sedmi okvirni program obsega 
„tehnologije čistega premoga” in zato 
pobuja k reviziji sklepa Sveta 2003/76/ES, 

Or. en

Obrazložitev

Kot navaja člen 1 (3) Protokola o finančnih posledicah izteka veljavnosti Pogodbe o Evropski 
skupnosti za premog in jeklo ter o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo: „Prihodki iz teh 
sredstev, imenovani "Raziskovalni sklad za premog in jeklo", se [...] uporabljajo izključno za 
raziskave [...], ki potekajo zunaj raziskovalnega okvirnega programa.” Ker sedmi okvirni 
programa obsega raziskave in razvoj tehnologij čistega premoga, je treba ustrezno spremeniti 
razčlenitev na raziskave, povezane s premogom, in tiste v zvezi z jeklom. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 14

(14) Najvišji skupni finančni prispevek iz 
Raziskovalnega sklada za pilotne in 
demonstracijske projekte bi bilo treba 
povečati na 50 % upravičenih stroškov.

(14) Najvišji skupni finančni prispevek iz 
Raziskovalnega sklada za pilotne in 
demonstracijske projekte bi bilo treba 
povečati na 40 % upravičenih stroškov.

Or. en

Obrazložitev

Nobenega razloga ni, da se najvišji finančni prispevek zviša s 40 na 50 % upravičenih 
stroškov za pilotne in demonstracijske projekte.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 17
Člen 3, odstavek 1, točka (g)

(g) oljni skrilavci; črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker oljni skrilavci niso zajeti v opredelitev premoga in jekla, jih je treba izključiti s področja 
uporabe tega sklada.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 18
Člen 4

Člen 4 črtano
Izboljšanje konkurenčnosti premoga 

Skupnosti
1. Cilj je zmanjšanje skupnih stroškov 
rudarske proizvodnje, izboljšanje kakovosti 
proizvodov in zmanjšanje stroškov uporabe 
premoga. Raziskovalni projekti obsegajo 
celotno verigo proizvodnje premoga, ki 
vključuje:

(a) moderne tehnike iskanja nahajališč;

(b) integrirano načrtovanje rudarjenja;

(c) visoko učinkovite, v veliki meri 
avtomatizirane tehnologije izkopavanja in 
rudarjenja, prilagojene geološkim 
značilnostim evropskih nahajališč črnega 
premoga;

(d) ustrezne tehnike podpiranja;

(e) transportne sisteme;

(f) sisteme oskrbe z električno energijo, 
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komunikacijske sisteme in sisteme 
obveščanja, sisteme prenosa, spremljanja in 
krmiljenja;

(g) tehnike priprave premoga, prilagojene 
potrebam trgov potrošnikov;

(h) pretvorbo premoga;

(i) zgorevanje premoga.

2. Raziskovalni projekti si prizadevajo tudi 
za znanstveni in tehnični napredek, ki bi 
omogočil boljše razumevanje obnašanja in 
obvladovanja nahajališč glede na hribinski 
pritisk, uhajanje plinov, nevarnosti 
eksplozij, prezračevanje in druge dejavnike, 
ki vplivajo na rudarske dejavnosti. 
Raziskovalni projekti, ki imajo te cilje, 
morajo omogočati rezultate, ki bodo 
kratkoročno ali srednjeročno uporabni za 
velik del proizvodnje Skupnosti.

Prednost imajo projekti, ki spodbujajo 
najmanj enega od naštetih vidikov:

(a) integriranje posameznih tehnik v 
sisteme in metode ter razvijanje metod 
integriranega rudarjenja;

(b) bistveno zmanjšanje proizvodnih 
stroškov;

(c) izboljšanje varnosti v rudnikih in 
okoljske izboljšave.

Or. en

Obrazložitev

Ker je prestrukturiranje premogovništva v Skupnosti stalen proces, bi bilo bolje uporabiti 
raziskovalna sredstva Skupnosti za zmanjševanje okoljskih in socialnih vplivov rudnikov in s 
tem povezanega opuščanja premogovništva ter za razvoj drugih, trajnejših in varnejših virov 
energije kot pa za poskus izboljšanja konkurenčnega položaja premoga Skupnosti.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Březina

Predlog spremembe 19
Člen 4, odstavek 2, točka (c a) (novo)

  (ca) razvoj novih, bolj gospodarnih in 
zanesljivih tehnologij.

Or. cs

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 20
Člen 6, naslov

Učinkovito varstvo okolja in izboljšanje 
uporabe premoga kot vira čiste energije

Izboljšanje varstva lokalnega okolja

Or. en

Obrazložitev

Zmanjševanje emisij, ki nastajajo zaradi uporabe premoga, ter zajemanje in skladiščenje CO2
so sestavni del sedmega okvirnega programa – Energija, dejavnost 6: Tehnologije čistega 
premoga. Vključitev tega raziskovalnega področja v raziskovalni sklad za premog in jeklo bi 
zato sovpadala s sedmim okvirnim programom in bi bila v nasprotju s členom 1 (3) Protokola 
o finančnih posledicah izteka veljavnosti Pogodbe o Evropski skupnosti za premog in jeklo ter 
o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki navaja: „Prihodki iz teh sredstev, imenovani 
"Raziskovalni sklad za premog in jeklo", se [...] uporabljajo izključno za raziskave [...], ki 
potekajo zunaj raziskovalnega okvirnega programa.” S predlagano spremembo se je mogoče 
izogniti takšni nedoslednosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 21
Člen 6, odstavek 2, točka (a)

(a) zmanjšanje emisij, ki nastanejo zaradi 
uporabe premoga, vključno z zajemanjem 
in skladiščenjem CO2;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot za predlog spremembe člena 4 Rebecce Harms.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 22
Člen 6, odstavek 2, točka (b)

(b) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
zlasti metana, iz premogovnih nahajališč;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot za predlog spremembe člena 4 Rebecce Harms.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Březina

Predlog spremembe 23
Člen 6, odstavek 2, točka (d)

(d) sanacija nakopičene jalovine in 
industrijska uporaba ostankov iz 
proizvodnje in uporabe premoga; 

(d) sanacija nakopičene jalovine in uporaba 
ostankov iz proizvodnje in uporabe 
premoga; 

Or. cs

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Březina

Predlog spremembe 24
Člen 7, odstavek 1

Raziskovalni projekti s tem ciljem se 
nanašajo na možnosti dolgoročne oskrbe z 
energijo in zadevajo povečanje vrednosti – v 
ekonomskem, energetskem in okoljskem 
smislu – nahajališč premoga, ki jih ni 
mogoče rentabilno izkoriščati s klasičnimi 
rudarskimi tehnikami. Lahko gre za študije, 
opredelitev strategij, temeljne in uporabne 

Raziskovalni projekti s tem ciljem se 
nanašajo na možnosti ohranitve dolgoročne 
oskrbe z energijo in zadevajo povečanje 
vrednosti – v ekonomskem, energetskem in 
okoljskem smislu – nahajališč premoga, ki 
jih ni mogoče rentabilno izkoriščati s 
klasičnimi rudarskimi tehnikami. Lahko gre 
za študije, opredelitev strategij, temeljne in 
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raziskave ter preskušanje inovativnih tehnik, 
ki ponujajo možnosti povečanja vrednosti 
premogovnih virov Skupnosti.

uporabne raziskave ter preskušanje 
inovativnih tehnik, ki ponujajo možnosti 
povečanja vrednosti premogovnih virov 
Skupnosti.

Or. cs

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Březina

Predlog spremembe 25
Člen 9, točka (c)

c) podaljševanje dobe trajanja, zlasti z 
izboljševanjem toplotne in korozijske
odpornosti jekla in jeklenih struktur;

c) podaljševanje dobe trajanja, zlasti z 
izboljševanjem odpornosti jekla in jeklenih 
struktur na toploto, korozijo in druge vplive;

Or. cs

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Březina

Predlog spremembe 26
Člen 20

Svetovalni skupini za premog in jeklo (v 
nadaljnjem besedilu „svetovalni skupini“) 
sta neodvisni tehnični svetovalni skupini.

Svetovalni skupini za premog in jeklo (v 
nadaljnjem besedilu „svetovalni skupini“) 
sta neodvisni tehnični svetovalni skupini, ki 
jo sestavljajo primerno kvalificirani 
specialisti.. 

Or. cs

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Březina

Predlog spremembe 27
Člen 25, odstavek 3, pododstavek 1

3. Komisija pripravi opisno dokumentacijo, 
v kateri določi podrobna pravila za 
udeležbo, metode obravnavanja predlogov in 
projektov, obrazce za vlogo, pravila za 
predložitev predlogov, vzorce sporazumov o 

3. Komisija pripravi opisno dokumentacijo, 
v kateri določi podrobna pravila za 
udeležbo, metode obravnavanja predlogov in 
projektov, obrazce za vlogo (vključno z 
navodili za njihovo izpolnjevanje), pravila 
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dodelitvi sredstev, upravičene stroške, 
najvišji dovoljeni finančni prispevek, način 
plačevanja in letne prednostne cilje 
raziskovalnega programa.

za predložitev predlogov, vzorce 
sporazumov o dodelitvi sredstev, upravičene 
stroške, najvišji dovoljeni finančni 
prispevek, način plačevanja in letne 
prednostne cilje raziskovalnega programa.

Or. cs

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 28
Člen 30, odstavek 3, tabela, točka (b)

(b) za pilotne in demonstracijske projekte do 
50 %

(b) za pilotne in demonstracijske projekte do 
40%

Or. en

Obrazložitev

Nobenega razloga ni, da se najvišji finančni prispevek zviša s 40 na 50 % upravičenih stroškov za 
pilotne in demonstracijske projekte.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 29
Člen 38, odstavek 1

1. Komisija izvede postopek spremljanja 
raziskovalnega programa, vključno z oceno 
pričakovanih koristi. Poročilo o spremljanju 
se izda do konca leta 2013, nato pa vsakih 
sedem let. Poročila se objavijo na spletni 
strani Službe Skupnosti za informacije o 
raziskavah in razvoju (CORDIS) ali drugi 
ustrezni spletni strani.

1. Komisija izvede postopek spremljanja 
raziskovalnega programa, vključno z oceno 
pričakovanih koristi. Poročilo o spremljanju 
se izda do konca leta 2013. Poročilo se 
objavi na spletni strani Službe Skupnosti za 
informacije o raziskavah in razvoju 
(CORDIS) ali drugi ustrezni spletni strani.

Or. en

Obrazložitev

Nobenega razloga ni, da Komisija pospešuje nedoločen finančni mehanizem, ki podpira 
posamičen energetski vir, kot je premog. Komisija bi morala ta raziskovalni program najprej 
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do konca leta 2013 vsaj oceniti in skupaj z Evropskim parlamentom po postopku soodločanja 
presoditi, ali je vredno nadaljevati s pospeševanjem premoga Skupnosti ali ne. .

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 30
Člen 38, odstavek 2

2. Komisija oceni raziskovalni program ob 
zaključku sedemletno financiranih
projektov. Prav tako se ocenijo koristi 
programov RTR za družbo in zadevne 
sektorje. Ocenjevalno poročilo se objavi.

2. Komisija oceni raziskovalni program ob 
zaključku projektov, ki se financirajo v letu 
iz odstavka 1. Prav tako se ocenijo koristi 
programov RTR za družbo in zadevne 
sektorje. Ocenjevalno poročilo se objavi.

Or. en

Obrazložitev

Nobenega razloga ni, da Komisija pospešuje nedoločen finančni mehanizem, ki podpira 
posamičen energetski vir, kot je premog. Komisija bi morala ta raziskovalni program najprej 
do konca leta 2013 vsaj oceniti in skupaj z Evropskim parlamentom po postopku soodločanja 
presoditi, ali je vredno nadaljevati s pospeševanjem premoga Skupnosti ali ne. .

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 31
Člen 40

Večletne tehnične smernice, določene v 
poglavju III, se pregledajo vsakih sedem let, 
pri čemer se prvo sedemletno obdobje 
konča 31. decembra 2014. V ta namen in 
najpozneje v prvih šestih mesecih zadnjega 
leta vsakega sedemletnega obdobja
Komisija ponovno oceni delovanje in 
učinkovitost tehničnih smernic ter predlaga 
morebitne spremembe.

Večletne tehnične smernice, določene v 
poglavju III, se pregledajo najkasneje 31. 
decembra 2014. V ta namen in najpozneje 
30. junija 2014 Komisija ponovno oceni 
delovanje in učinkovitost tehničnih smernic 
ter predlaga morebitne spremembe.

Če Komisija meni, da je to primerno, lahko 
izvede ponovno oceno in predloži Svetu 
predloge za morebitne ustrezne spremembe 
še pred iztekom sedemletnega obdobja.

Če Komisija meni, da je to primerno, lahko 
izvede ponovno oceno in še pred koncem 
leta 2014 predloži Svetu ter Evropskemu 
parlamentu po postopku soodločanja 
predloge za morebitne ustrezne spremembe.
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Or. en

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot za predlog spremembe člena 38 Rebecce Harms.
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