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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0358/16 

Τροπολογία  16 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα 

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE) 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο) 

Απόφαση 2008/376/ΕΕ 

Άρθρο 3 – σημείο 1 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το 

στοιχείο ζ) διαγράφεται  

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Σε δημοσιεύματα της ΕΕ οι ασφαλτούχοι σχιστόλιθοι ορίστηκαν πρόσφατα ως αντισυμβατικά 

καύσιμα και όχι ως άνθρακας. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0358/17 

Τροπολογία  17 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα 

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE) 

 Πρόταση απόφασης  

Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο) 

Απόφαση 2008/376/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφοι 2 και 3 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1α) Στο άρθρο 4 οι παράγραφοι 2 και 3 

αντικαθίστανται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

2. Τα ερευνητικά έργα αποσκοπούν επίσης 

στην επιστημονική και τεχνολογική 

πρόοδο, αφού μέσω αυτών βελτιώνονται 

οι γνώσεις γύρω από τη συμπεριφορά και 

τον έλεγχο των κοιτασμάτων σε 

συσχετισμό με την πίεση των 

πετρωμάτων, τις εκπομπές αερίων, τον 

κίνδυνο έκρηξης, τον εξαερισμό και κάθε 

άλλο παράγοντα που επηρεάζει τις 

εργασίες της εξόρυξης. Τα ερευνητικά 

έργα με τέτοιους στόχους πρέπει να 

προσφέρουν προοπτική αποτελεσμάτων 

που μπορούν να εφαρμοσθούν σε 

βραχυμεσοπρόθεσμη βάση και για 

σημαντικό ποσοστό της κοινοτικής 

παραγωγής. 

«2. Τα ερευνητικά έργα αποσκοπούν 

επίσης στη χαρτογράφηση των βέλτιστων 

πρακτικών και στην επίτευξη προόδου 

όσον αφορά τις διεργασίες για επιστροφή 

στην οικολογική ισορροπία και την 

παραγωγική χρήση των ανθρακωρυχείων, 

αφού έχει τελειώσει η χρήση τους για 

λόγους εξόρυξης. Τα ερευνητικά έργα 

εξασφαλίζουν αποτελεσματική 

αποκατάσταση των περιοχών που 

χαρακτηρίζονται από σημαντικές 

παρεμβάσεις χρήσης γης, μεγάλους 

σωρούς πετρωδών αποβλήτων και 

σκωρίας και χαμηλότερα επίπεδα 

υπόγειων υδάτων: 

 α) αποξήλωση των υπέργειων 

εγκαταστάσεων, κτιρίων και εξοπλισμού, 

συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφισης 

των σταθμών παραγωγής ενέργειας και 

των μηχανημάτων εξόρυξης, καθώς και 

απομάκρυνση των συναφών αποβλήτων· 

 β) επανακαλλιέργεια της γης για 

παραγωγική χρήση, όπως γεωργία και 

δασοκομία· 
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 γ) αποκατάσταση των ρυπασμένων 

τόπων· 

 δ) ανάπτυξη αυτορρυθμιζόμενου 

υδατικού ισοζυγίου, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αποκατάστασης των υπόγειων υδάτων 

στα αρχικά επίπεδα· πλημμύρες των 

καμπυλώσεων της επιφάνειας εξόρυξης· 

και αποκατάσταση της ποιότητας του 

νερού· 

 ε) διασφάλιση της γεωτεχνικής και 

δημόσιας ασφάλειας, π.χ. εξασφάλιση 

των επιφανειών εξόρυξης και εξασφάλιση 

της σταθερότητας της υπέργειας 

μορφολογίας από κατολισθήσεις· 

 στ) χάραξη στρατηγικού σχεδίου για τη 

μελλοντική περιφερειακή χρήση των 

πρώην εξορυκτικών δραστηριοτήτων. 

3. Προτεραιότητα έχουν έργα που 

προωθούν τουλάχιστον ένα από τα 

ακόλουθα: 

3. Προτεραιότητα έχουν έργα που 

προωθούν τουλάχιστον ένα από τα 

ακόλουθα: 

α) την ενσωμάτωση μεμονωμένων 

τεχνικών σε συστήματα και μεθόδους και 

την ανάπτυξη ολοκληρωμένων μεθόδων 

εξόρυξης· 

α) την ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

βιομηχανικής αναδιάρθρωσης, την 

κοινωνικά δίκαιη μετάβαση στην αγορά 

εργασίας και την αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος· 

β) την ουσιαστική μείωση του κόστους 

παραγωγής·  

β) την ουσιαστική μείωση του κόστους και 

τα περιβαλλοντικά οφέλη για τις 

δραστηριότητες αποκατάστασης 

γ) οφέλη από πλευράς ασφάλειας και 

περιβάλλοντος. 

γ) μια περιφερειακή αντίληψη για τη 

μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και τη 

δημιουργία οικολογικών θέσεων εργασίας 

με προσαρμοσμένο μετασχηματισμό της 

δομής της απασχόλησης·» 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Με δεδομένη τη διαρκή αναδιάρθρωση της κοινοτικής βιομηχανίας άνθρακα, το ταμείο θα 

πρέπει να στηρίξει την έρευνα για την άμβλυνση των οικονομικών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από το κλείσιμο των ορυχείων.  
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0358/18 

Τροπολογία  18 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα 

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE) 

 Πρόταση απόφασης  

Άρθρο 1 – σημείο 11 α (νέο) 

Απόφαση 2008/376/ΕΕ 

Παράρτημα – πίνακας 1 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (11α) Στο παράρτημα, ο πίνακας 1 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Η σύνθεση της συμβουλευτικής ομάδας 

άνθρακα, στην οποία αναφέρεται το άρθρο 

22, έχει ως εξής: 

Η σύνθεση της συμβουλευτικής ομάδας 

άνθρακα, στην οποία αναφέρεται το άρθρο 

22, έχει ως εξής: 

Μέλη       Μέγιστος αριθμός Μέλη     Μέγιστος αριθμός 

α) Από παραγωγούς άνθρακα/εθνικές 

ομοσπονδίες ή συναφή ερευνητικά κέντρα 

                                                               8 

α) Από παραγωγούς άνθρακα/εθνικές 

ομοσπονδίες ή συναφή ερευνητικά κέντρα 

                                                                   8 

β) Από φορείς εκπροσώπησης των 

παραγωγών άνθρακα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο                                                   2 

β) Από φορείς εκπροσώπησης των 

παραγωγών άνθρακα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο                                                      2 

γ) Από χρήστες άνθρακα ή συναφή 

ερευνητικά κέντρα                                  8 

γ) Από χρήστες άνθρακα ή συναφή 

ερευνητικά κέντρα                                     8 

δ) Από φορείς εκπροσώπησης των 

χρηστών άνθρακα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

                                                               2 

δ) Από φορείς εκπροσώπησης των 

χρηστών άνθρακα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

                                                                   2 

ε) Από φορείς εκπροσώπησης των 

εργαζομένων               2 

ε) Από φορείς εκπροσώπησης των 

εργαζομένων                   2 

στ) Από φορείς εκπροσώπησης των 

προμηθευτών εξοπλισμού                     2 

στ) Από φορείς εκπροσώπησης των 

προμηθευτών εξοπλισμού                          2 

 ζ) Από μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές 

οργανώσεις που εκπροσωπούν πολίτες 

                                                                4 
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Τα μέλη πρέπει να έχουν ευρύ γνωστικό 

υπόβαθρο και προσωπική τεχνογνωσία σε 

ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα πεδία: 

η) Από μη κυβερνητικές οργανώσεις που 

εκπροσωπούν περιβαλλοντικά 

συμφέροντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο       2 

 

Τα μέλη πρέπει να έχουν ευρύ γνωστικό 

υπόβαθρο και προσωπική τεχνογνωσία σε 

ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα πεδία: 

εξόρυξη και αξιοποίηση του άνθρακα, 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, 

περιλαμβανομένων των πτυχών που 

αφορούν την ασφάλεια.» 

                                                              24 

εξόρυξη και αξιοποίηση του άνθρακα, 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, 

περιλαμβανομένων των πτυχών που 

αφορούν την ασφάλεια.» 

                                                              30 

  

  

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής C (2016) 3301 τελικό, 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISI

ON_EN.pdf, τις συστάσεις Διαμεσολαβητή http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/ 

release.faces / en / 63520 / html.bookmark και τις εν εξελίξει διαβουλεύσεις του Κοινοβουλίου 

σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και τη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής (2015/2319 (INI)) πρέπει να διασφαλίζεται η ισορροπία των συμφερόντων στις 

συμβουλευτικές ομάδες. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0358/19 

Τροπολογία  19 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα 

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE) 

 Πρόταση απόφασης  

Άρθρο 1 – σημείο 11 β (νέο) 

Απόφαση 2008/376/ΕΕ 

Παράρτημα – πίνακας 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (11β) Στο παράρτημα, ο πίνακας 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Η σύνθεση της συμβουλευτικής ομάδας 

χάλυβα, στην οποία αναφέρεται το άρθρο 

22, έχει ως εξής: 

«Η σύνθεση της συμβουλευτικής ομάδας 

χάλυβα, στην οποία αναφέρεται το άρθρο 

22, έχει ως εξής: 

Μέλη   Μέγιστος αριθμός Μέλη   Μέγιστος αριθμός 

α) Από παραγωγούς άνθρακα/εθνικές 

ομοσπονδίες ή συναφή ερευνητικά κέντρα 

                                                                21 

α) Από χαλυβουργικές βιομηχανίες/εθνικές 

ομοσπονδίες ή συναφή ερευνητικά κέντρα 

                                                                 15 

β) Από φορείς εκπροσώπησης των 

παραγωγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο          2 

β) Από φορείς εκπροσώπησης των 

παραγωγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο            2 

γ) Από φορείς εκπροσώπησης των 

εργαζομένων                                            2 

γ) Από φορείς εκπροσώπησης των 

εργαζομένων                                              2 

δ) Από φορείς εκπροσώπησης των 

μεταποιητικών βιομηχανιών 

καταναλωτικών προϊόντων και των 

χρηστών χάλυβα                                      5 

δ) Από φορείς εκπροσώπησης των 

μεταποιητικών βιομηχανιών 

καταναλωτικών προϊόντων και των 

χρηστών χάλυβα                                        5 

 ε) Από μη κυβερνητικές οργανώσεις που 

εκπροσωπούν περιβαλλοντικά 

συμφέροντα                                               4 

 στ) Από μη κυβερνητικές οργανώσεις που 

εκπροσωπούν περιβαλλοντικά 

συμφέροντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο         2 

                                                               30                                                                  30 

Τα μέλη πρέπει να έχουν ευρύ γνωστικό 

υπόβαθρο και προσωπική τεχνογνωσία σε 

Τα μέλη πρέπει να έχουν ευρύ γνωστικό 

υπόβαθρο και προσωπική τεχνογνωσία σε 
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ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα πεδία:  ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα πεδία:  

πρώτες ύλες, παραγωγή σιδήρου, 

παραγωγή χάλυβα, συνεχής χύτευση, 

ελασματοποίηση εν θερμώ ή/και εν ψυχρώ, 

τελική επεξεργασία χάλυβα ή/και 

επεξεργασία επιφανειών, ανάπτυξη 

ποιοτήτων χάλυβα ή/και προϊόντων, 

εφαρμογές και ιδιότητες του χάλυβα, 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, 

περιλαμβανομένων των πτυχών που 

αφορούν την ασφάλεια.» 

πρώτες ύλες, παραγωγή σιδήρου, 

παραγωγή χάλυβα, συνεχής χύτευση, 

ελασματοποίηση εν θερμώ ή/και εν ψυχρώ, 

τελική επεξεργασία χάλυβα ή/και 

επεξεργασία επιφανειών, ανάπτυξη 

ποιοτήτων χάλυβα ή/και προϊόντων, 

εφαρμογές και ιδιότητες του χάλυβα, 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, 

περιλαμβανομένων και των πτυχών που 

αφορούν την ασφάλεια.» 

  

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής C (2016) 3301 τελικό, 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISI

ON_EN.pdf, τις συστάσεις Διαμεσολαβητή http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/ 

release.faces / en / 63520 / html.bookmark και τις εν εξελίξει διαβουλεύσεις του Κοινοβουλίου 

σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και τη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής (2015/2319 (INI)) πρέπει να διασφαλίζεται η ισορροπία των συμφερόντων στις 

συμβουλευτικές ομάδες. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2016 A8-0358/20 

Τροπολογία  20 

Jakop Dalunde 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα 

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE) 

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο) 

Απόφαση 2008/376/ΕΕ 

Άρθρο 8 – εισαγωγικό μέρος 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (-1β) Στο άρθρο 8, το εισαγωγικό μέρος 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«H έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε & 

ΤΑ) αποβλέπει σε βελτίωση των 

διεργασιών παραγωγής χάλυβα ώστε να 

βελτιωθεί η ποιότητα του προϊόντος και να 

αυξηθεί η παραγωγικότητα. Η μείωση των 

εκπομπών, της κατανάλωσης ενέργειας και 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς 

και η βελτιωμένη χρήση των πρώτων υλών 

και η διατήρηση των πόρων αποτελούν 

συστατικό μέρος των επιδιωκόμενων 

βελτιώσεων. Τα ερευνητικά έργα αφορούν 

ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 

πεδία:» 

«H έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε & 

ΤΑ) αποβλέπει σε βελτίωση των 

διεργασιών παραγωγής χάλυβα ώστε να 

βελτιωθεί η ποιότητα του προϊόντος και να 

αυξηθεί η παραγωγικότητα. Η μείωση των 

εκπομπών, της κατανάλωσης ενέργειας και 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς 

και η βελτιωμένη χρήση των πρώτων υλών 

και η διατήρηση των πόρων αποτελούν 

συστατικό μέρος των επιδιωκόμενων 

βελτιώσεων. Τα ερευνητικά έργα αφορούν 

πρωτοποριακές τεχνολογίες σε ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:» 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Πρωτοποριακές τεχνολογίες που επιτρέπουν μειωμένες εκπομπές, μειωμένη κατανάλωση 

ενέργειας και περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και παράλληλα να ενισχύσουν την 
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ποιότητα του προϊόντος και της παραγωγικότητας, θα πρέπει να υποστηριχθούν. 

 


