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7.12.2016 A8-0358/16 

Módosítás  16 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja 

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

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – -1 pont (új) 

2008/376/EK határozat 

3 cikk – 1 pont – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1. A 3. cikk 1. pontjának g) alpontja 

törlésre kerül;  

Or. en 

 

Indokolás 

Az olajpala a közelmúltban „nem hagyományos tüzelőanyagként” került meghatározásra, 

nem pedig szénként. 
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7.12.2016 A8-0358/17 

Módosítás  17 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja 

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

 Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – -1 a pont (új) 

2008/376/EK határozat 

4 cikk – 2 és 3bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 

 

 

(2) A kutatási projektek oly módon 

törekszenek a tudományos és technológiai 

haladásra, hogy általuk érthetőbbé váljon 
a rétegek viselkedése és kezelése a 

kőzetnyomással, gázkibocsátással, 

robbanásveszéllyel, szellőztetéssel és a 

bányászati műveletekre hatást gyakoroló 

egyéb tényezőkkel kapcsolatban. Az ilyen 

célú kutatási projekteknek olyan 

eredményeket kell felmutatniuk, amelyek 

rövid- vagy középtávon a közösségi 

termelés jelentős részére alkalmazhatók. 

-1a. A 4. cikk (2) és (3) bekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép: 

 

 

„(2) A kutatási projektek törekszenek a 

bevált gyakorlatok feltérképezésére és 

haladás elérésére az ökológiai 

egyensúlyhoz való visszatérés folyamata 
és a szénbányák termelékeny 

felhasználása tekintetében, amikor 

bányászati célú felhasználásuk 

megszűnik. A kutatási projektek 

biztosítják a jelentős földhasználati 

beavatkozás, szikla felhalmozása és 

salakdombok, valamint alacsony 

talajvízszint által jellemzett helyszínek 

hatékony helyreállítását: 
 a) a földfelszín feletti létesítmények, 

épületek és berendezések leszerelése, 

beleértve az erőművek és a bányagépek 

lerombolását, és az ezzel járó hulladék 

eltávolítását; 

 b) a föld újbóli megművelése termelő 

tevékenységek, mint például 

mezőgazdaság vagy erdészet céljából; 

 c) a szennyezett területek rehabilitációja; 

 d) önszabályozó vízegyensúly kialakítása, 
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beleértve a talajvíz szintjének az eredeti 

értékekre való helyreállítását; külszíni 

fejtések elárasztása; és a vízminőség 

helyreállítása; 

 e) geotechnikai és közbiztonság 

biztosítása, például nyitott aknák 

biztosítása és a földfelszín feletti 

földképződmények földcsuszamlással 

szembeni stabilizálása révén; 

 f) főterv kialakítása a korábbi bányászati 

tevékenységek jövőbeli regionális 

hasznosítására. 

(3) Előnyben kell részesíteni azokat a 

projekteket, amelyek a következők közül 

legalább egyet elősegítenek: 

(3) Előnyben kell részesíteni azokat a 

projekteket, amelyek a következők közül 

legalább egyet elősegítenek: 

a) az egyéni technikák rendszerekbe és 

módszerekbe történő integrálása, valamint 

az integrált bányászati módszerek 

fejlesztése; 

a) integrált megközelítés az ipari 

szerkezetátalakítással, a társadalmi 

szempontból igazságos munkaerőpiaci 

átmenettel és a környezet helyreállításával 

kapcsolatban; 

b) a termelési költségek jelentős 

csökkentése;  

b) a helyreállítási tevékenységek 

költségeinek jelentős csökkentése és 

környezeti előnyeik; 

c) a bányabiztonsággal és a 

környezetvédelemmel kapcsolatos 

előnyök. 

c) a jövőbeli gazdasági fejlődés regionális 

koncepciója és környezetbarát 

munkahelyek kialakítása a foglalkoztatási 

szerkezet kiigazított átalakításával; 

Or. en 

 

Indokolás 

Mivel a közösségi szénipar folyamatos átalakításokon megy keresztül, az alapnak támogatnia 

kell a bányák bezárásából eredő gazdasági, társadalmi és környezeti hatások csökkentésére 

irányuló kutatást. 
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7.12.2016 A8-0358/18 

Módosítás  18 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja 

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

 Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 11 a pont (új) 

2008/376/EK határozat 

Melléklet – 1 táblázat 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 11a. A melléklet 1. táblázata helyébe a 

következő szöveg lép: 

„MELLÉKLET „MELLÉKLET 

A 22. cikkben említett szénipari tanácsadó 

csoport összetétele: 

A 22. cikkben említett szénipari tanácsadó 

csoport összetétele: 

Tagok          Legfeljebb összesen Tagok     Legfeljebb összesen 

a) Széntermelőktől/nemzeti szövetségekből 

vagy kapcsolódó kutatóközpontokból8 

a) Széntermelőktől/nemzeti szövetségekből 

vagy kapcsolódó kutatóközpontokból8 

b) A széntermelőket európai szinten 

képviselő szervezetekből 2 

b) A széntermelőket európai szinten 

képviselő szervezetekből 2 

c) Szénfelhasználóktól vagy kapcsolódó 

kutatóközpontokból 8 

c) Szénfelhasználóktól vagy kapcsolódó 

kutatóközpontokból 8 

d) A szénfelhasználókat európai szinten 

képviselő szervezetekből 2 

d) A szénfelhasználókat európai szinten 

képviselő szervezetekből 2 

e) Munkavállalókat képviselő 

szervezetekből    

        2 

e) Munkavállalókat képviselő 

szervezetekből    

   2 

f) Berendezések szállítóit képviselő 

szervezetekből 2 

f) Berendezések szállítóit képviselő 

szervezetekből 2 

 g) Az állampolgárokat képviselő nem 

kormányzati környezetvédelmi 

szervezetekből                             4 

 

 

h) A környezeti érdekeket európai szinten 

képviselő nem kormányzati szervezetekből                                    
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A tagoknak széleskörű háttértudással és 

egyéni szaktudással kell rendelkezniük a 

következő területek legalább egyike 

tekintetében: 

2 

 

A tagoknak széleskörű háttértudással és 

egyéni szaktudással kell rendelkezniük a 

következő területek legalább egyike 

tekintetében: 

szénbányászat és -felhasználás, 

környezetvédelmi és társadalmi kérdések, 

beleértve a biztonsági szempontokat is.” 

                                                               24 

szénbányászat és -felhasználás, 

környezetvédelmi és társadalmi kérdések, 

beleértve a biztonsági szempontokat is.” 

                                                                 30 

  

  

Or. en 

 

Indokolás 

Összhangban a bizottsági határozattal (C(2016)3301 final, 

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

ON_EN.pdf), az ombudsman ajánlásaival 

(http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/63520/html.bookmark) és a 

bizottsági szakértői csoportok nyilvántartásának és összetételének ellenőrzéséről szóló, 

folyamatban lévő parlamenti tanácskozásokkal (2015/2319 (INI)), biztosítani kell az érdekek 

kiegyensúlyozottságát a tanácsadó csoportokban. 
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7.12.2016 A8-0358/19 

Módosítás  19 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja 

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

 Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 11 b pont (új) 

2008/376/EK határozat 

Melléklet – 2 táblázat 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 11b. A melléklet 2. táblázata helyébe a 

következő szöveg lép: 

„A 22. cikkben említett acélipari tanácsadó 

csoport összetétele: 

„A 22. cikkben említett acélipari tanácsadó 

csoport összetétele: 

Tagok Legfeljebb összesen Tagok Legfeljebb összesen 

a) Acélgyártóktól/nemzeti szövetségekből 

vagy kapcsolódó kutatóközpontokból 21 

a) Acélgyártóktól/nemzeti szövetségekből 

vagy kapcsolódó kutatóközpontokból 15 

b) A gyártókat európai szinten képviselő 

szervezetekből 2 

b) A gyártókat európai szinten képviselő 

szervezetekből 2 

c) Munkavállalókat képviselő 

szervezetekből 2 

c) Munkavállalókat képviselő 

szervezetekből 2 

d) Továbbfeldolgozó iparágakat vagy az 

acélfelhasználókat képviselő 

szervezetekből 5 

d) Továbbfeldolgozó iparágakat vagy az 

acélfelhasználókat képviselő 

szervezetekből 5 

 e) A környezeti érdekeket képviselő nem 

kormányzati szervezetekből     4 

 f) A környezeti érdekeket európai szinten 

képviselő nem kormányzati szervezetekből                                        

2 

                                                              30                                                                 30 
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A tagoknak széles körű háttértudással és 

egyéni szaktudással kell rendelkezniük a 

következő területek legalább egyike 

tekintetében: nyersanyagok; vasgyártás; 

acélgyártás; folyamatos öntőeljárás; meleg- 

és/vagy hideghengerlés; acélkikészítés 

és/vagy felületkezelés; az acélminőség 

és/vagy a termékek fejlesztése; az acél 

felhasználása és tulajdonságai; 

környezetvédelmi és társadalmi kérdések, 

beleértve a biztonsági szempontokat is.” 

A tagoknak széles körű háttértudással és 

egyéni szaktudással kell rendelkezniük a 

következő területek legalább egyike 

tekintetében: nyersanyagok; vasgyártás; 

acélgyártás; folyamatos öntőeljárás; meleg- 

és/vagy hideghengerlés; acélkikészítés 

és/vagy felületkezelés; az acélminőség 

és/vagy a termékek fejlesztése; az acél 

felhasználása és tulajdonságai; 

környezetvédelmi és társadalmi kérdések, 

beleértve a biztonsági szempontokat is.” 

  

Or. en 

 

Indokolás 

Összhangban a bizottsági határozattal (C(2016)3301 final, 

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

ON_EN.pdf), az ombudsman ajánlásaival 

(http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/63520/html.bookmark) és a 

bizottsági szakértői csoportok nyilvántartásának és összetételének ellenőrzéséről szóló, 

folyamatban lévő parlamenti tanácskozásokkal (2015/2319 (INI)), biztosítani kell az érdekek 

kiegyensúlyozottságát a tanácsadó csoportokban. 
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7.12.2016 A8-0358/20 

Módosítás  20 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja 

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

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – -1 b pont (új) 

2008/376/EK határozat 

8 cikk – bevezető rész 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -1b. A 8. cikk bevezető mondata helyébe a 

következő szöveg lép: 

„A kutatásnak és technológiafejlesztésnek 

(KTF) célul kell kitűznie az acélgyártási 

folyamatok fejlesztését, tekintettel a 

termékminőség javítására és a 

termelékenység növelésére. A tervezett 

fejlesztésekhez szervesen hozzátartozik a 

kibocsátások, az energiafelhasználás és a 

környezeti hatások csökkentése éppúgy, 

mint a nyersanyag-felhasználás 

ésszerűsítése és az erőforrások megőrzése. 

A kutatási projektek a következő területek 

egyikére vagy közülük többre 

irányulnak:” 

„A kutatásnak és technológiafejlesztésnek 

(KTF) célul kell kitűznie az acélgyártási 

folyamatok fejlesztését, tekintettel a 

termékminőség javítására és a 

termelékenység növelésére. A tervezett 

fejlesztésekhez szervesen hozzátartozik a 

kibocsátások, az energiafelhasználás és a 

környezeti hatások csökkentése éppúgy, 

mint a nyersanyag-felhasználás 

ésszerűsítése és az erőforrások megőrzése. 

A kutatási projektek áttörő technológiákra 

irányulnak a következő területek egyikén 

vagy közülük többön:” 

Or. en 
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Indokolás 

Támogatni kell az áttörő technológiákat, amelyek lehetővé teszik a kibocsátások, az 

energiafogyasztás és a környezeti hatások csökkentését, miközben javítják a termékminőséget 

és a termelékenységet. 

 


