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7.12.2016 A8-0358/16 

Pakeitimas 16 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa 

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

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio -1 punktas (naujas) 

Sprendimas 2008/376/EB 

3 straipsnio 1 punkto g papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1) 3 straipsnio 1 punkto g papunktis 

išbraukiamas;  

Or. en 

 

Pagrindimas 

ES publikacijose naftingieji skalūnai neseniai apibrėžti kaip netradicinis kuras, o ne kaip 

anglis. 
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7.12.2016 A8-0358/17 

Pakeitimas 17 

Jakop Dalunde 

GroupVerts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa 

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

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio -1 a punktas (naujas) 

Sprendimas 2008/376/EB 

4 straipsnio 2 ir 3 dalys 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1a) 4 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos 

taip: 

2. Mokslinių tyrimų projektais taip pat 

siekiama mokslinės ir technologinės 

pažangos, stengiantis geriau suvokti 

telkiniuose vykstančius procesus ir 

pagerinti jų kontrolę: įvertinti uolienų 

slėgį, dujų išsiskyrimą, sprogimų riziką, 

ventiliaciją ir kitus kasybos operacijas 

lemiančius veiksnius. Mokslinių tyrimų 

projektuose, kuriuose keliami šie tikslai, 

išdėstomos galimybės per artimiausią ar 

vidutinį laikotarpį pritaikyti rezultatus 

didesnei Bendrijos produkcijos daliai. 

„2. Mokslinių tyrimų projektais taip pat 

siekiama nustatyti geriausios praktikos 

pavyzdžius ir daryti pažangą siekiant 

atkurti ekologinę pusiausvyrą ir 

produktyviai panaudoti anglies kasyklas, 

kai jų naudojimas kasybos tikslais bus 

baigtas. Mokslinių tyrimų projektais 

užtikrinamas veiksmingas vietovių, 

kurioms būdinga didelė žemės naudojimo 

intervencija, uolienų ir dirvožemio šlako 

krūvų susikaupimas ir žemesni gruntinio 

vandens lygiai, atkūrimas: 

 a) antžeminių įrenginių, pastatų ir 

įrangos eksploatacijos nutraukimas, 

įskaitant jėgainių ir kasybos mašinų 

išardymą ir susijusių atliekų 

panaikinimą; 

 b) žemės rekultivavimas siekiant 

panaudoti ją produktyviai, pavyzdžiui, 

žemės ūkio ir miškininkystės tikslais; 

 c) užterštų teritorijų atkūrimas; 

 d) savireguliacija paremtos vandens 

pusiausvyros sukūrimas, įskaitant 

gruntinio vandens atkūrimą iki pradinio 

lygio; paviršinių kasybos įdubų užliejimas 

ir vandens kokybės pagerinimas; 
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 e) geotechninio ir viešojo saugumo 

užtikrinimas, t. y. atvirų duobių 

užtvėrimas ir antžeminių žemės darinių 

sutvirtinimas nuo žemės nuošliaužų; 

 f) būsimo regioninio ankstesnės kasybos 

veiklos panaudojimo pagrindinio plano 

sukūrimas. 

3. Pirmenybė teikiama projektams, kuriais 

skatinama bent viena iš šių veiklų: 

3. Pirmenybė teikiama projektams, kuriais 

skatinama bent viena iš šių veiklų: 

a) sistemų ir metodų atskirų veiklos būdų 

integravimas ir integruotų kasybos 

metodų kūrimas; 

a) integruotas požiūris į pramonės 

restruktūrizavimą, socialiai teisingą 

perėjimą darbo rinkoje ir ekologinį 

atkūrimą; 

b) esminis gamybos išlaidų sumažinimas;  b) esminis išlaidų sumažinimas ir atkūrimo 

veiklos nauda aplinkai; 

c) pagerinta sauga kasyklose ir aplinkos 

apsauga. 
c) regionų būsimos ekonomikos plėtros 

koncepcija ir žaliųjų darbo vietų kūrimas, 

pritaikant užimtumo struktūros 

pertvarką.“ 

Or. en 

 

Pagrindimas 

Kadangi bendrijos anglies pramonės sektoriuje vyksta nuolatiniai pertvarkymai, fondas turėtų 

remti mokslinius tyrimus, susijusius su ekonominio bei socialinio poveikio ir poveikio aplinkai 

švelninimu uždarius kasyklas. 
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7.12.2016 A8-0358/18 

Pakeitimas 18 

Jakop Dalunde 

GroupVerts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa 

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

 Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 11 a punktas (naujas) 

Sprendimas 2008/376/EB 

Priedo 1 lentelė 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 11a) Priedo 1 lentelė pakeičiama taip: 

„PRIEDAS „PRIEDAS 

22 straipsnyje nurodytos Anglies 

patariamosios grupės sudėtis: 

22 straipsnyje nurodytos Anglies 

patariamosios grupės sudėtis: 

Nariai          Didžiausias skaičius Nariai     Didžiausias skaičius 

a) Anglies gamintojams ir (arba) 

nacionalinės federacijoms ar susijusių 

mokslinių tyrimų centrams atstovaujantys 

nariai      8 

a) Anglies gamintojams ir (arba) 

nacionalinės federacijoms ar susijusių 

mokslinių tyrimų centrams atstovaujantys 

nariai 8 

b) Anglies gamintojams atstovaujančioms 

organizacijoms Europos lygiu 

atstovaujantys nariai                               2 

b) Anglies gamintojams atstovaujančioms 

organizacijoms Europos lygiu 

atstovaujantys nariai                                2 

c) Anglies naudotojų ar susijusių mokslinių 

tyrimų centrams atstovaujantys nariai                                                       

8 

c) Anglies naudotojų ar susijusių mokslinių 

tyrimų centrams atstovaujantys nariai                                      

8 

d) Anglies naudotojams atstovaujančioms 

organizacijoms Europos lygiu 

atstovaujantys nariai                             2 

d) Anglies naudotojams atstovaujančioms 

organizacijoms Europos lygiu 

atstovaujantys nariai                        2 

e) Darbininkams atstovaujančioms 

organizacijoms atstovaujantys nariai                      

           2 

e) Darbininkams atstovaujančioms 

organizacijoms atstovaujantys nariai                 

      2 

f) Įrangos tiekėjams atstovaujančioms 

organizacijoms atstovaujantys nariai                                  

2 

f) Įrangos tiekėjams atstovaujančioms 

organizacijoms atstovaujantys nariai                             

2 

 g) Piliečiams atstovaujančioms 

nevyriausybinėms aplinkos apsaugos 
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organizacijoms atstovaujantys nariai                

4 

 

 

 

Nariai privalo turėti plataus pobūdžio 

bendrųjų žinių ir individualių profesinių 

žinių vienoje arba keliose iš šių sričių: 

h) Aplinkos apsaugos interesams Europos 

lygiu atstovaujančioms nevyriausybinėms 

organizacijoms atstovaujantys nariai                                    

2 

 

Nariai privalo turėti plataus pobūdžio 

bendrųjų žinių ir individualių profesinių 

žinių vienoje arba keliose iš šių sričių: 

anglių gavyba ir utilizavimas, aplinka ir 

socialinio pobūdžio klausimai, įskaitant ir 

saugumo aspektus.“ 

                                                               24 

anglių gavyba ir utilizavimas, aplinka ir 

socialinio pobūdžio klausimai, įskaitant ir 

saugumo aspektus.“ 

                                                                 30 

  

  

Or. en 

 

Pagrindimas 

Vadovaujantis Komisijos sprendimu C(2016)3301 final, 

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

ON_EN.pdf, ombudsmeno rekomendacijomis 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/63520/html.bookmark ir 

vykstančiomis Parlamento konsultacijomis dėl registro kontrolės ir Komisijos ekspertų grupių 

sudėties (2015/2319 (INI)), turi būti užtikrinta patariamųjų grupių interesų pusiausvyra. 
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7.12.2016 A8-0358/19 

Pakeitimas 19 

Jakop Dalunde 

GroupVerts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa 

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

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 11 b punktas (naujas) 

Sprendimas 2008/376/EB 

Priedo 2 lentelė 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 11b) Priedo 2 lentelė pakeičiama taip: 

„22 straipsnyje nurodytos Plieno 

patariamosios grupės sudėtis: 

„22 straipsnyje nurodytos Plieno 

patariamosios grupės sudėtis: 

Nariai Didžiausias skaičius Nariai Didžiausias skaičius 

a) Plieno gamintojams ir (arba) 

nacionalinėms federacijoms ar susijusių 

mokslinių tyrimų centrams atstovaujantys 

nariai 21 

a) Plieno gamintojams ir (arba) 

nacionalinėms federacijoms ar susijusių 

mokslinių tyrimų centrams atstovaujantys 

nariai    15 

b) Gamintojams atstovaujančioms 

organizacijoms Europos lygiu 

atstovaujantys nariai                  2 

b) Gamintojams atstovaujančioms 

organizacijoms Europos lygiu 

atstovaujantys nariai                     2 

c) Darbininkams atstovaujančioms 

organizacijoms atstovaujantys nariai      2 

c) Darbininkams atstovaujančioms 

organizacijoms atstovaujantys nariai         2 

d) Vartotojų apdirbamosios pramonės 

sektoriams ar plieno naudotojams 

atstovaujančioms organizacijoms 

atstovaujantys nariai                                  5 

d) Vartotojų apdirbamosios pramonės 

sektoriams ar plieno naudotojams 

atstovaujančioms organizacijoms 

atstovaujantys nariai                                  5 

 e) Aplinkos apsaugos interesams 

atstovaujančioms nevyriausybinėms 

organizacijoms atstovaujantys nariai     4 

 f) Aplinkos apsaugos interesams Europos 

lygiu atstovaujančioms nevyriausybinėms 

organizacijoms atstovaujantys nariai                                        

2 

                                                              30                                                                 30 

Nariai privalo turėti plataus pobūdžio Nariai privalo turėti plataus pobūdžio 
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bendrųjų žinių ir individualių profesinių 

žinių vienoje arba keliose iš šių sričių: 

žaliavos, geležies gamyba, plieno gamyba, 

tolydinis liejimas, karštasis ir (arba) 

šaltasis valcavimas, plieno apdaila ir (arba) 

paviršių apdorojimas, rūšinio plieno ir 

(arba) plieno gaminių gamyba; plieno 

panaudojimas ir savybės, aplinkos ir 

socialiniai klausimai, įskaitant saugumo 

aspektus.“ 

bendrųjų žinių ir individualių profesinių 

žinių vienoje arba keliose iš šių sričių: 

žaliavos, geležies gamyba, plieno gamyba, 

tolydinis liejimas, karštasis ir (arba) 

šaltasis valcavimas, plieno apdaila ir (arba) 

paviršių apdorojimas, rūšinio plieno ir 

(arba) plieno gaminių gamyba; plieno 

panaudojimas ir savybės, aplinkos ir 

socialiniai klausimai, įskaitant saugumo 

aspektus.“ 

  

  

Or. en 

 

Pagrindimas 

Vadovaujantis Komisijos sprendimu C(2016)3301 final, 

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

ON_EN.pdf, ombudsmeno rekomendacijomis 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/63520/html.bookmark ir 

vykstančiomis Parlamento konsultacijomis dėl registro kontrolės ir Komisijos ekspertų grupių 

sudėties (2015/2319 (INI)), turi būti užtikrinta patariamųjų grupių interesų pusiausvyra. 
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7.12.2016 A8-0358/20 

Pakeitimas 20 

Jakop Dalunde 

GroupVerts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa 

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

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio -1 b punktas (naujas) 

Sprendimas 2008/376/EB 

8 straipsnio įžanginė dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1b) 8 straipsnio įžanginė dalis 

pakeičiama taip: 

„Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtra 

(MTTP) siekiama tobulinti plieno gamybos 

procesą, kartu gerinant gaminių kokybę ir 

didinant produktyvumą. Neatsiejama šių 

tikslų dalis yra pastangos sumažinti 

išmetamų teršalų kiekį, energijos 

suvartojimą bei poveikį aplinkai, gerinti 

žaliavų ir išteklių panaudojimą. Mokslinių 

tyrimų projektų objektas turėtų būti viena 

arba kelios iš šių sričių:“ 

„Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtra 

(MTTP) siekiama tobulinti plieno gamybos 

procesą, kartu gerinant gaminių kokybę ir 

didinant produktyvumą. Neatsiejama šių 

tikslų dalis yra pastangos sumažinti 

išmetamų teršalų kiekį, energijos 

suvartojimą bei poveikį aplinkai, gerinti 

žaliavų ir išteklių panaudojimą. Mokslinių 

tyrimų projektų objektas turėtų būti 

naujoviškos technologijos vienoje arba 

keliose iš šių sričių:“ 

Or. en 

 

Pagrindimas 

Turėtų būti remiamos naujoviškos technologijos, kuriomis galima sumažinti išmetamų teršalų 

kiekį, energijos suvartojimą bei poveikį aplinkai, tuo pačiu gerinant produktų kokybę ir 

didinant produktyvumą. 

 

 


