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7.12.2016 A8-0358/16 

Amendamentul  16 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel 

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

Propunere de decizie 

Articolul 1 – punctul -1 (nou) 

Decizia 2008/376/CE 

Articolul 3 – punctul 1 – litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1) La articolul 3 punctul 1, litera (g) se 

elimină;  

Or. en 

 

Justificare 

Șisturile bituminoase au fost definite recent în publicațiile UE drept combustibili fosili 

neconvenționali, și nu drept cărbuni. 
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7.12.2016 A8-0358/17 

Amendamentul  17 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel 

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

Propunere de decizie 

Articolul 1 – punctul -1 a (nou) 

Decizia 2008/376/CE 

Articolul 4 – alineatele 2 și 3 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1a) La articolul 4, alineatele (2) și (3) se 

înlocuiesc cu următorul text: 

2. De asemenea, proiectele de cercetare au 

drept scop atingerea progresului științific 

și tehnologic în vederea unei mai bune 

înțelegeri a comportamentului și a 

controlului zăcămintelor în ceea ce 

privește presiunea rocilor, emisiile de gaz, 

riscul de explozie, ventilarea și toți ceilalți 

factori care afectează operațiile de 

extracție minieră. Proiectele de cercetare 

care urmăresc aceste obiective prezintă 

perspectiva rezultatelor aplicabile pe 

termen scurt sau mediu unei părți 

considerabile din producția comunitară. 

„2. Proiectele de cercetare trebuie să 

vizeze, de asemenea, inventarierea celor 

mai bune practici și atingerea de progrese 

în ceea ce privește procesul de refacere a 

echilibrului ecologic și utilizarea 

productivă a minelor de cărbune, odată 

încheiată exploatarea lor minieră. 

Proiectele de cercetare asigură 

reabilitarea eficientă a siturilor 

caracterizate printr-o intervenție 

semnificativă în ceea ce privește utilizarea 

terenurilor, acumularea haldelor de roci 

și de zgură de sol și nivelurile inferioare 

ale apelor de suprafață: 

 (a) dezafectarea instalațiilor, clădirilor și 

echipamentelor de suprafață, inclusiv 

demolarea centralelor electrice și a 

utilajelor miniere și îndepărtarea 

deșeurilor aferente; 

 (b) recultivarea terenurilor în vederea 

utilizării lor productive, precum pentru 

agricultură și activități forestiere; 

 (c) reabilitarea siturilor contaminate; 
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 (d) dezvoltarea unui echilibru hidric 

autoregulator, inclusiv aducerea apelor 

subterane la nivelurile inițiale; inundarea 

depresiunilor miniere de suprafață; și 

remedierea calității apei; 

 (e) asigurarea siguranței geotehnice și 

publice, de exemplu, prin securizarea 

carierelor deschise și asigurarea 

stabilității formațiunilor de suprafață 

împotriva alunecărilor de teren; 

 (f) crearea unui plan general pentru 

utilizarea regională viitoare a fostelor 

activități miniere. 

3. Se acordă preferință proiectelor care 

promovează cel puțin unul dintre 

următoarele aspecte: 

3. Se acordă preferință proiectelor care 

promovează cel puțin unul dintre 

următoarele aspecte: 

(a) integrarea tehnicilor individuale în 

sisteme și metode și dezvoltarea de metode 

integrate de extracție minieră; 

(a) o abordare integrată a restructurării 

industriale, o tranziție echitabilă din 

punct de vedere social pe piața forței de 

muncă și reabilitarea mediului; 

(b) reducerea substanțială a costurilor de 

producție;  

(b) reducerea substanțială a costurilor 

pentru activitățile de reabilitare și 

beneficii ecologice; 

(c) avantajele pentru siguranța în mină și 

pentru mediu. 

(c) un concept regional pentru dezvoltarea 

economică viitoare și pentru crearea de 

locuri de muncă ecologice cu 

transformarea adaptată a structurii 

ocupării forței de muncă;” 

Or. en 

 

Justificare 

Întrucât industria cărbunelui din Comunitate trece printr-o restructurare constantă, fondul ar 

trebui să sprijine cercetarea în vederea atenuării impacturilor economice, sociale și de mediu 

care rezultă din închiderea minelor. 
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7.12.2016 A8-0358/18 

Amendamentul  18 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel 

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

Propunere de decizie 

Articolul 1 – punctul 11 a (nou) 

Decizia 2008/376/CE 

Anexă – tabelul 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (11a) Tabelul 1 din anexă se înlocuiește 

cu următorul text: 

„ANEXĂ „ANEXĂ 

Componența grupului consultativ pentru 

cărbune menționat la articolul 22: 

Componența grupului consultativ pentru 

cărbune menționat la articolul 22: 

Apartenența membrilor  Maxim total Apartenența membrilor  Maxim total 

(a) producătorii de cărbune/federații 

naționale sau centre de cercetare conexe   8 

(a) producătorii de cărbune/federații 

naționale sau centre de cercetare conexe   8 

(b) organizații care reprezintă producătorii 

de cărbune la nivel european                     2 

(b) organizații care reprezintă producătorii 

de cărbune la nivel european                     2 

(c) utilizatori de cărbune sau centre de 

cercetare conexe                                         8 

(c) utilizatori de cărbune sau centre de 

cercetare conexe                                         8 

(d) organizații care reprezintă utilizatorii de 

cărbune la nivel european                          2 

(d) organizații care reprezintă utilizatorii de 

cărbune la nivel european                          2 

(e) organizații care reprezintă lucrătorii     2 (e) organizații care reprezintă lucrătorii     2 

(f) organizații care reprezintă furnizorii de 

echipamente                                               2 

(f) organizații care reprezintă furnizorii de 

echipamente                                               2 

 (g) organizații neguvernamentale de 

protecție a mediului care reprezintă 

cetățenii 4 

 

 

 

(h) organizații neguvernamentale care 

reprezintă interesele de mediu la nivel 

european 2 
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Membrii trebuie să aibă cunoștințe 

generale complexe și o vastă experiență 

personală în cel puțin unul dintre 

următoarele domenii: 

Membrii trebuie să aibă cunoștințe 

generale complexe și o vastă experiență 

personală în cel puțin unul dintre 

următoarele domenii: 

extragerea și utilizarea cărbunelui, mediu și 

aspecte sociale, inclusiv aspecte privind 

siguranța.”                                                24 

extragerea și utilizarea cărbunelui, mediu și 

aspecte sociale, inclusiv aspecte privind 

siguranța.”                                                30 

  

  

Or. en 

 

Justificare 

În conformitate cu Decizia Comisiei C(2016) 3301 final 

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

ON_EN.pdf, cu recomandările Ombudsmanului 

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

consultările în curs ale Parlamentului referitoare la controlul registrului și componența 

grupurilor de experți ale Comisiei (2015/2319 (INI)), trebuie asigurat un echilibru al 

intereselor în cadrul grupurilor consultative. 
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7.12.2016 A8-0358/19 

Amendamentul  19 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel 

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

Propunere de decizie 

Articolul 1 – punctul 11 b (nou) 

Decizia 2008/376/CE 

Anexă – tabelul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (11b) Tabelul 2 din anexă se înlocuiește 

cu următorul text: 

„Componența grupului consultativ pentru 

oțel menționat la articolul                       22: 

„Componența grupului consultativ pentru 

oțel menționat la articolul                       22: 

Apartenența membrilor Maxim total Apartenența membrilor Maxim total 

(a) industria oțelului/federații naționale sau 

centre de cercetare conexe                       21 

(a) industria oțelului/federații naționale sau 

centre de cercetare conexe                       15 

(b) organizații care reprezintă producătorii 

la nivel european                                        2 

(b) organizații care reprezintă producătorii 

la nivel european                                        2 

(c) organizații care reprezintă lucrătorii     2 (c) organizații care reprezintă lucrătorii     2 

(d) organizații care reprezintă industriile de 

prelucrare a oțelului în aval sau utilizatorii 

de oțel                                                         5 

(d) organizații care reprezintă industriile de 

prelucrare a oțelului în aval sau utilizatorii 

de oțel                                                         5 

 (e) organizații neguvernamentale care 

reprezintă interesele de mediu                  4 

 (f) organizații neguvernamentale care 

reprezintă interesele de mediu la nivel 

european                                                    2 

                                                                 30                                                                  30 

Membrii trebuie să aibă cunoștințe 

generale complexe și o vastă experiență 

personală în cel puțin unul dintre 

următoarele domenii: materii prime; 

Membrii trebuie să aibă cunoștințe 

generale complexe și o vastă experiență 

personală în cel puțin unul dintre 

următoarele domenii: materii prime; 
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 producerea fontei; producerea oțelului; 

turnare continuă; laminare la cald și/sau la 

rece; finisarea oțelului și/sau tratamentul 

suprafețelor; dezvoltarea de clase de oțel 

și/sau produse; aplicații și proprietăți ale 

oțelului; aspecte de mediu și sociale, 

inclusiv aspecte privind siguranța.” 

 producerea fontei; producerea oțelului; 

turnare continuă; laminare la cald și/sau la 

rece; finisarea oțelului și/sau tratamentul 

suprafețelor; dezvoltarea de clase de oțel 

și/sau produse; aplicații și proprietăți ale 

oțelului; aspecte de mediu și sociale, 

inclusiv aspecte privind siguranța.” 

  

Or. en 

 

Justificare 

În conformitate cu Decizia Comisiei C(2016) 3301 final 

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

ON_EN.pdf, cu recomandările Ombudsmanului 

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

consultările în curs ale Parlamentului referitoare la controlul registrului și componența 

grupurilor de experți ale Comisiei (2015/2319 (INI)), trebuie asigurat un echilibru al 

intereselor în cadrul grupurilor consultative. 
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7.12.2016 A8-0358/20 

Amendamentul  20 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel 

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

Propunere de decizie 

Articolul 1 – punctul -1 b (nou) 

Decizia 2008/376/CE 

Articolul 8 – partea introductivă 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1b) La articolul 8, teza introductivă se 

înlocuiește cu următorul text: 

„Cercetarea și dezvoltarea tehnologică 

(CDT) au drept scop îmbunătățirea 

proceselor de producere a oțelului în 

vederea creșterii calității produselor și a 

sporirii productivității. Reducerea 

emisiilor, a consumului de energie și a 

impactului asupra mediului, precum și 

ameliorarea utilizării materiilor prime și a 

conservării resurselor formează o parte 

integrală a obiectivului de îmbunătățire 

vizat. Proiectele de cercetare vizează unul 

sau mai multe dintre aspectele următoare:” 

„Cercetarea și dezvoltarea tehnologică 

(CDT) au drept scop îmbunătățirea 

proceselor de producere a oțelului în 

vederea creșterii calității produselor și a 

sporirii productivității. Reducerea 

emisiilor, a consumului de energie și a 

impactului asupra mediului, precum și 

ameliorarea utilizării materiilor prime și a 

conservării resurselor formează o parte 

integrală a obiectivului de îmbunătățire 

vizat. Proiectele de cercetare vizează 

tehnologiile inovatoare din unul sau mai 

multe din domeniile următoare:” 

Or. en 

 

Justificare 

Ar trebui sprijinite tehnologiile inovatoare care permit reducerea emisiilor, a consumului 

energetic și a impacturilor asupra mediului și, totodată, cresc calitatea produselor și 

productivitatea. 

 


