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7.12.2016 A8-0358/16 

Emenda  16 

Jakop Dalunde 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programm ta' Riċerka tal-Fond Ewropew għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar 

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

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – punt -1 (ġdid) 

Deċiżjoni 2008/376/KE 

Artikolu 3 – punt 1 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-1) Il-punt (g) tal-punt 1 tal-Artikolu 3 

huwa mħassar;  

Or. en 

 

Ġustifikazzjoni 

Ix-shale bitumiż reċentement ġie definit f'pubblikazzjonijiet tal-UE bħala fjuwil mhux 

konvenzjonali aktar milli bħala faħam; 
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7.12.2016 A8-0358/17 

Emenda  17 

Jakop Dalunde 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programm ta' Riċerka tal-Fond Ewropew għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar 

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

 Proposta għal deċiżjoni  

Artikolu 1 – punt -1a (ġdid) 

Deċiżjoni 2008/376/KE 

Artikolu 4 – paragrafi 2 u 3 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-1a) Fl-Artikolu 4, il-paragrafi 2 u 3 

huma sostitwiti b'dan li ġej: 

2. Il-proġetti ta' riċerka għandu jkollhom 

ukoll l-għan li jilħqu progress xjentifiku u 

teknoloġiku bil-ħsieb li jinkiseb għarfien 

aħjar tal-imġiba u l-kontroll ta' depożiti 

fir-rigward tal-pressjoni tal-blat, l-

emissjonijiet tal-gass, ir-riskju ta' 

splużjonijiet, il-ventilazzjoni u l-fatturi l-

oħra kollha li jaffettwaw l-operazzjonijiet 

ta' tħaffir tal-minjieri. Il-proġetti ta' 

riċerka li għandhom dawn l-objettivi 

għandhom jippreżentaw il-prospett tar-

riżultati applikabbli fil-perijodu qasir jew 

medju għal parti sostanzjali tal-

produzzjoni Komunitarja. 

"2. Il-proġetti ta' riċerka għandu jkollhom 

ukoll l-għan li jimmappjaw l-aħjar prattiki 

u li jinkiseb progress fil-proċess ta' ritorn 

għall-bilanċ ekoloġiku u l-użu produttiv 

tal-minjieri tal-faħam, ladarba l-

estrazzjoni tispiċċa. Il-proġetti ta' riċerka 

għandhom jiżġuraw ir-riabilitazzjoni 

effikaċi tas-siti kkaratterizzati minn 

intervent sostanzjali fl-użu tal-art, 

akkumulazzjoni ta' blat u munzelli ta' 

gagazza tal-ħamrija u tnaqqis fil-livelli 

tal-ilma ta' taħt l-art: 

 (a) dekummissjonar ta' faċilitajiet, bini u 

tagħmir fuq l-art, inkluż it-twaqqigħ ta' 

impjanti tal-enerġija u ż-żarmar ta' 

makkinarju ta' tħaffir fil-minjieri, u t-

tneħħija ta' skart assoċjat; 

 (b) rikultivazzjoni tal-art għal użu 

produttiv, bħalma huma l-agrikoltura u l-

forestrija; 

 (c) riabilitazzjoni tas-siti kontaminati; 

 (d) żvilupp ta' bilanċ tal-ilma 
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awtoregolamentat, inkluż ir-restawr tal-

livelli tal-ilma ta' taħt l-art għal dawk 

oriġinali; għargħar tad-depressjonijiet 

mill-proċess ta' tħaffir fil-wiċċ; u 

riabilitazzjoni tal-kwalità tal-ilma; 

 (e) assigurazzjoni tas-sikurezza 

ġeoteknika u pubblika, eż. billi l-fosos 

miftuħa ma jibqgħux perikolużi u billi 

jiġu stabbilizzati l-formazzjonijiet ta' art 

fil-wiċċ biex jiġu evitati l-landslides. 

 (f) ħolqien ta' pjan regolatorju għall-użu 

reġjonali futur ta' attivitajiet preċedenti 

ta' tħaffir fil-minjieri. 

3. Għandha tingħata preferenza lill-proġetti 

li jippromwovu tal-anqas waħda minn 

dawn li ġejjin: 

3. Għandha tingħata preferenza lill-proġetti 

li jippromwovu tal-anqas waħda minn 

dawn li ġejjin: 

(a) integrazzjoni ta' tekniki individwali 

f'sistemi u metodi u l-iżvilupp ta' metodi 

ta' tħaffir integrati; 

(a) approċċ integrat għar-ristrutturar 

industrijali, it-tranżizzjoni tas-suq tax-

xogħol soċjalment ġusta u r-riabilitazzjoni 

ambjentali; 

(b) tnaqqis sostanzjali tal-ispejjeż tal-

produzzjoni;  

(b) tnaqqis sostanzjali tal-ispejjeż u l-

benefiċċji ambjentali għal attivitajiet ta' 

riabilitazzjoni; 

(c) benefiċċji f'termini tas-sikurezza tal-

minjieri u l-ambjent. 
(c) kunċett reġjonali għall-iżvilupp 

ekonomiku futur u l-ħolqien ta' impjiegi 

ekoloġiċi bi trasformazzjoni adattata tal-

istruttura tal-impjieg;" 

Or. en 

 

Ġustifikazzjoni 

Peress li l-industrija Komunitarja tal-faħam għaddejja minn ristrutturar kontinwu, il-fond 

għandu jappoġġja r-riċerka dwar il-mitigazzjoni tal-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali li 

jirriżultaw mill-għeluq tal-minjieri. 
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7.12.2016 A8-0358/18 

Emenda  18 

Jakop Dalunde 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programm ta' Riċerka tal-Fond Ewropew għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar 

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

 Proposta għal deċiżjoni  

Artikolu 1 – punt 11a (ġdid) 

Deċiżjoni 2008/376/KE 

Anness – tabella 1 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (11a) Fl-Anness, it-tabella 1 hija 

sostitwita b'dan li ġej: 

"ANNESS "ANNESS 

Il-kompożizzjoni tal-Grupp Konsultattiv 

dwar il-Faħam imsemmi fl-Artikolu 22: 

Il-kompożizzjoni tal-Grupp Konsultattiv 

dwar il-Faħam imsemmi fl-Artikolu 22: 

Membri          Total massimu Membri     Total massimu 

a) Minn produtturi tal-

faħam/federazzjonijiet nazzjonali jew 

ċentri ta' riċerka relatati...................8 

a) Minn produtturi tal-

faħam/federazzjonijiet nazzjonali jew 

ċentri ta' riċerka relatati......................8 

b) Minn organizzazzjonijiet li 

jirrappreżentaw il-produtturi tal-faħam 

f'livell.............................................2 

b) Minn organizzazzjonijiet li 

jirrappreżentaw il-produtturi tal-faħam 

f'livell.................................................2 

c) Minn utenti tal-faħam jew ċentri ta' 

riċerka relatati...............................8 

c) Minn utenti tal-faħam jew ċentri ta' 

riċerka relatati...................................,8 

d) Minn organizzazzjonijiet li 

jirrappreżentaw l-utenti tal-faħam f'livell 

Ewropew......................................2 

d) Minn organizzazzjonijiet li 

jirrappreżentaw l-utenti tal-faħam f'livell 

Ewropew..........................................2 

e) Minn organizzazzjonijiet li 

jirrappreżentaw lill-ħaddiema...... 

          2 

e) Minn organizzazzjonijiet li 

jirrappreżentaw lill-ħaddiema...... 

    ..........2 

f) Minn organizzazzjonijiet li 

jirrappreżentaw lill-fornituri tat-

tagħmir.........................................2 

f) Minn organizzazzjonijiet li 

jirrappreżentaw lill-fornituri tat-

tagħmir.............................................2 

 g) Minn organizzazzjonijiet ambjentali 

mhux governattivi li jirrappreżentaw liċ-
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ċittadini...........................................4 

 

 

 

Il-membri għandu jkollhom għarfien 

ġenerali vast u kompetenza personali 

f'wieħed jew aktar mill-oqsma li ġejjin: 

h) Minn organizzazzjonijiet mhux 

governattivi li jirrappreżentaw l-interessi 

ambjentali fil-livell Ewropew........2 

 

Il-membri għandu jkollhom għarfien 

ġenerali vast u kompetenza personali 

f'wieħed jew aktar mill-oqsma li ġejjin: 

tħaffir u utilizzazzjoni tal-faħam, aspetti 

ambjentali u soċjali, inklużi aspetti ta' 

sigurtà." 

                                                               24 

tħaffir u utilizzazzjoni tal-faħam, aspetti 

ambjentali u soċjali, inklużi aspetti ta' 

sigurtà." 

                                                                 30 

  

  

Or. en 

 

Ġustifikazzjoni 

Bi qbil mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2016)3301 finali, 

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

ON_EN.pdf, ir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/63520/html.bookmark u l-

konsultazzjonijiet tal-Parlament li għaddejjin dwar il-Kontroll tar-Reġistru u l-kompożizzjoni 

tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni (2015/2319(INI)), għandu jkun żgurat bilanċ ta' 

interessi fil-gruppi konsultattivi. 
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7.12.2016 A8-0358/19 

Emenda  19 

Jakop Dalunde 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programm ta' Riċerka tal-Fond Ewropew għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar 

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

 Proposta għal deċiżjoni  

Artikolu 1 – punt 11b (ġdid) 

Deċiżjoni 2008/376/KE 

Anness – tabella 2 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (11b) Fl-Anness, it-tabella 2 hija 

sostitwita b'dan li ġej: 

"Il-kompożizzjoni tal-Grupp Konsultattiv 

dwar l-Azzar imsemmi fl-Artikolu 22: 

"Il-kompożizzjoni tal-Grupp Konsultattiv 

dwar l-Azzar imsemmi fl-Artikolu 22: 

Membri Total Massimu Membri Total Massimu 

a) Minn industriji tal-azzar/federazzjonijiet 

nazzjonali jew ċentri ta' riċerka relatati 21 

a) Minn industriji tal-azzar/federazzjonijiet 

nazzjonali jew ċentri ta' riċerka relatati 15 

b) Minn organizzazzjonijiet li 

jirrappreżentaw lill-produtturi f'livell 

Ewropew................................................2 

b) Minn organizzazzjonijiet li 

jirrappreżentaw lill-produtturi f'livell 

Ewropew................................................2 

c) Minn organizzazzjonijiet li 

jirrappreżentaw lill-ħaddiema...............2 

c) Minn organizzazzjonijiet li 

jirrappreżentaw lill-ħaddiema.................2 

d) Minn organizzazzjonijiet li 

jirrappreżentaw industriji tal-ipproċessar 

f'tarf il-katina kummerċjali (downstream) 

jew l-utenti tal-azzar............................5 

d) Minn organizzazzjonijiet li 

jirrappreżentaw industriji tal-ipproċessar 

f'tarf il-katina kummerċjali (downstream) 

jew l-utenti tal-azzar...............................5 

 e) Minn organizzazzjonijiet mhux 

governattivi li jirrappreżentaw l-interessi 

ambjentali..............................................4 

 f) Minn organizzazzjonijiet mhux 

governattivi li jirrappreżentaw l-interessi 

ambjentali fil-livell Ewropew............... 2 

                                                              30                                                                 30 

Il-membri għandu jkollhom għarfien 

ġenerali vast u kompetenza personali 

Il-membri għandu jkollhom għarfien 

ġenerali vast u kompetenza personali 
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f'wieħed jew aktar mill-oqsma li ġejjin:  f'wieħed jew aktar mill-oqsma li ġejjin:  

materja prima; produzzjoni tal-ħadid; 

produzzjoni tal-azzar; iffundar kontinwu; 

rolljar bis-sħana jew mingħajr sħana; 

finitura tal-azzar u/jew trattament tas-

superfiċje; żvilupp ta' gradi u/jew prodotti 

tal-azzar; applikazzjonijiet u karatteristiċi 

tal-azzar; kwistjonijiet ambjentali u soċjali, 

li jinkludu aspetti ta' sigurtà. 

materja prima; produzzjoni tal-ħadid; 

produzzjoni tal-azzar; iffundar kontinwu; 

rolljar bis-sħana jew mingħajr sħana; 

finitura tal-azzar u/jew trattament tas-

superfiċje; żvilupp ta' gradi u/jew prodotti 

tal-azzar; applikazzjonijiet u karatteristiċi 

tal-azzar; kwistjonijiet ambjentali u soċjali, 

li jinkludu aspetti ta' sigurtà. 

  

Or. en 

 

Ġustifikazzjoni 

Bi qbil mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2016)3301 finali, 

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

ON_EN.pdf, ir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/63520/html.bookmark u l-

konsultazzjonijiet tal-Parlament li għaddejjin dwar il-Kontroll tar-Reġistru u l-kompożizzjoni 

tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni (2015/2319(INI)), għandu jkun żgurat bilanċ ta' 

interessi fil-gruppi konsultattivi. 
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7.12.2016 A8-0358/20 

Emenda  20 

Jakop Dalunde 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programm ta' Riċerka tal-Fond Ewropew għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar 

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

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – punt -1b (ġdid) 

Deċiżjoni 2008/376/KE 

Artikolu 8 – parti introduttorja 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (-1b) Fl-Artikolu 8 il-parti introduttorja 

hija ssostitwita b'dan li ġej: 

"Ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku (RTD) 

għandhom jimmiraw biex itejbu l-proċessi 

ta' produzzjoni tal-azzar bil-ħsieb li tittejjeb 

il-kwalità tal-prodott u tiżdied il-

produttività. It-tnaqqis tal-emissjonijiet, il-

konsum tal-enerġija u l-impatt ambjentali 

kif ukoll it-titjib tal-użu tal-materja prima u 

l-konservazzjoni tar-riżorsi għandhom 

jiffurmaw parti integrali mit-titjib li qed 

jiġi mfittex. Il-proġetti ta' riċerka 

għandhom jittrattaw wieħed jew aktar mill-

oqsma li ġejjin:" 

"Ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku (RTD) 

għandhom jimmiraw biex itejbu l-proċessi 

ta' produzzjoni ta' l-azzar bil-ħsieb li 

tittejjeb il-kwalità tal-prodott u tiżdied il-

produttività. It-tnaqqis tal-emissjonijiet, il-

konsum tal-enerġija u l-impatt ambjentali 

kif ukoll it-titjib tal-użu tal-materja prima u 

l-konservazzjoni tar-riżorsi għandhom 

jiffurmaw parti integrali mit-titjib li qed 

jiġi mfittex. Il-proġetti ta' riċerka 

għandhom jittrattaw teknoloġiji innovattivi 

f'wieħed jew aktar mill-oqsma li ġejjin:" 

Or. en 

 

Ġustifikazzjoni 

Teknoloġiji innovattivi li jippermettu tnaqqis tal-emissjonijiet, tal-konsum tal-enerġija u tal-

impatti ambjentali filwaqt li jtejbu l-kwalità tal-prodott u l-produttività għandhom jiġu 
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appoġġjati. 

 


