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7.12.2016 A8-0358/16 

Predlog spremembe  16 

Jakop Dalunde 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo 

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

Predlog sklepa 

Člen 1 – točka -1 (novo) 

Sklep 2008/376/ES 

Člen 3 – točka 1 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) točka (g) točke 1 člena 3 se črta;  

Or. en 

 

Obrazložitev 

Oljni skrilavci so bili v objavah EU nedavno opredeljeni kot nekonvencionalno gorivo. 
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7.12.2016 A8-0358/17 

Predlog spremembe  17 

Jakop Dalunde 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo 

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

Predlog sklepa 

Člen 1 – točka -1 a (novo) 

Sklep 2008/376/ES 

Člen 4 – odstavka 2 in 3 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 

 

 

2. Raziskovalni projekti so namenjeni tudi 

doseganju znanstvenega in tehnološkega 

napredka zaradi boljšega razumevanja 

obnašanja in nadzora nahajališč v zvezi s 

pritiskom kamnin, emisijo plinov, 

nevarnostjo eksplozije, prezračevanjem in 

vsemi drugimi dejavniki, ki vplivajo na 

rudarske dejavnosti. Raziskovalni projekti 

s temi cilji morajo zagotoviti rezultate, ki 

bodo kratkoročno ali srednjeročno 

uporabni za velik del proizvodnje 

Skupnosti. 

(-1a) V členu 4 se odstavka 2 in 3 

nadomestita z naslednjim: 

 

 

„2. Raziskovalni projekti so namenjeni tudi 

evidentiranju najboljše prakse in 

doseganju napredka v procesu vračanja k 

ekološkemu ravnovesju in produktivni 

uporabi premogovnikov po tem, ko se ne 

uporabljajo več za rudarjenje. 

raziskovalni projekti zagotavljajo 

učinkovito sanacijo obratov, ki jih 

zaznamujejo veliki posegi v smislu rabe 

zemljišč, nakopičeno kamenje, prst in 

jalovina in znižan nivo podtalnice: 

 (a) razgradnjo nadzemnih prostorov, 

zgradb in opreme, vključno z razgradnjo 

elektrarn in rudarskih strojev ter 

odstranitvijo nastalih odpadkov; 

 (b) ponovno obdelavo zemljišč za 

produktivno uporabo, na primer 

kmetijstvo in gozdarstvo; 

 (c) sanacijo onesnaženih območij; 

(d) razvoj samouravnalnega vodnega 

ravnovesja, vključno z zvišanjem 

podtalnice na prvotni nivo, poplavljenje 
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depresij, nastalih zaradi površinskih 

kopov, in sanacijo kakovosti vode; 

(e) zagotovitev geotehnične in javne 

varnosti, na primer tako, da se zavarujejo 

dnevni kopi in z zaščito pred plazovi 

zagotovi stabilnost nadzemnih geoloških 

formacij; 

(f) oblikovanje krovnega načrta za 

prihodnjo regionalno uporabo nekdanjih 

rudarskih dejavnosti. 

3. Prednost imajo projekti, ki spodbujajo 

vsaj enega od naštetih vidikov: 

3. Prednost imajo projekti, ki spodbujajo 

vsaj enega od naštetih vidikov: 

(a) vključitev posameznih tehnik v sisteme 

in metode ter razvoj celovitih rudarskih 

metod; 

(a) celostni pristop k industrijskemu 

prestrukturiranju, socialno pravičnemu 

prehodu na trgu dela in sanaciji okolja; 

(b) bistveno zmanjšanje proizvodnih 

stroškov;  

(b) bistveno zmanjšanje stroškov in 

okoljske koristi za dejavnosti sanacije; 

(c) izboljšanje varnosti v rudnikih in 

okoljske izboljšave. 

(c) regionalni koncept prihodnjega 

gospodarskega razvoja in ustvarjanje 

zelenih delovnih mest s prilagojenim 

preoblikovanjem zaposlitvene strukture;“ 

Or. en 

 

Obrazložitev 

Glede na to, da v premogovništvu nenehno poteka prestrukturiranje, bi moral sklad podpirati 

raziskave, usmerjene v zmanjševanje gospodarskih, družbenih in okoljskih vplivov, nastalih 

zaradi zaprtja rudnikov. 
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7.12.2016 A8-0358/18 

Predlog spremembe  18 

Jakop Dalunde 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo 

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

Predlog sklepa 

Člen 1 – točka 11 a (novo) 

Sklep 2008/376/ES 

Priloga – preglednica 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (11a) V Prilogi se tabela 1 nadomesti z 

naslednjim: 

„PRILOGA „PRILOGA 

Sestava svetovalne skupine za premog iz 

člena 22: 

Sestava svetovalne skupine za premog iz 

člena 22: 

Člani                     Skupaj največ Člani                      Skupaj največ 

a) Proizvajalci premoga/nacionalna 

združenja ali z njimi povezani raziskovalni 

centri                                                     8 

a) Proizvajalci premoga/nacionalna 

združenja ali z njimi povezani raziskovalni 

centri                                                     8 

b) Organizacije, ki zastopajo proizvajalce 

premoga na evropski ravni                 2 

b) Organizacije, ki zastopajo proizvajalce 

premoga na evropski ravni                 2 

c) Uporabniki premoga ali z njimi 

povezani raziskovalni centri                 8 

c) Uporabniki premoga ali z njimi 

povezani raziskovalni centri                 8 

d) Organizacije, ki zastopajo uporabnike 

premoga na evropski ravni                 2 

d) Organizacije, ki zastopajo uporabnike 

premoga na evropski ravni                 2 

e) Organizacije, ki zastopajo delavce 

                    2 

e) Organizacije, ki zastopajo delavce 

                    2 

f) Organizacije, ki zastopajo dobavitelje 

opreme                                                   2 

f) Organizacije, ki zastopajo dobavitelje 

opreme                                                    2 

 g) Nevladne okoljevarstvene organizacije, 

ki zastopajo državljane                4 

 

 

h) Nevladne organizacije, ki zastopajo 

okoljevarstvene interese na evropski ravni

                                                    2 
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Člani morajo imeti dobro splošno znanje in 

bogate osebne izkušnje z enega ali več 

naslednjih področij: 

 

Člani morajo imeti dobro splošno znanje in 

bogate osebne izkušnje z enega ali več 

naslednjih področij: 

premogovništvo in izkoriščanje premoga 

ter okoljska in socialna vprašanja, vključno 

z varnostnimi vidiki.“ 

                                                                24 

premogovništvo in izkoriščanje premoga 

ter okoljska in socialna vprašanja, vključno 

z varnostnimi vidiki.“ 

                                                               30 

  

  

Or. en 

 

Obrazložitev 

V svetovalnih skupinah mora biti zagotovljeno ravnovesje interesov, kar je v skladu s sklepom 

Komisije C(2016)3301 

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

ON_EN.pdf), priporočili varuhinje človekovih pravic 

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

nepretrganimi posveti Parlamenta o nadzoru registra in sestavi strokovnih skupin Komisije 

(2015/2319 (INI)). 
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7.12.2016 A8-0358/19 

Predlog spremembe  19 

Jakop Dalunde 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo 

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

Predlog sklepa 

Člen 1 – točka 11 b (novo) 

Sklep 2008/376/ES 

Priloga – preglednica 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (11b) V Prilogi se tabela 2 nadomesti z 

naslednjim: 

„Sestava svetovalne skupine za jeklo iz 

člena 22: 

„Sestava svetovalne skupine za jeklo iz 

člena 22: 

Člani Skupaj največ Člani Skupaj največ 

a) Proizvajalci jekla/nacionalna združenja 

ali z njimi povezani raziskovalni centri

                                                  21 

a) Proizvajalci jekla/nacionalna združenja 

ali z njimi povezani raziskovalni centri

                                                  15 

b) Organizacije, ki zastopajo proizvajalce 

na evropski ravni                           2 

b) Organizacije, ki zastopajo proizvajalce 

na evropski ravni                            2 

c) Organizacije, ki zastopajo delavce   2 c) Organizacije, ki zastopajo delavce    2 

d) Organizacije, ki zastopajo nadaljnje 

predelovalne panoge ali uporabnike jekla

                                                  5 

d) Organizacije, ki zastopajo nadaljnje 

predelovalne panoge ali uporabnike jekla

                                                   5 

 e) Nevladne organizacije, ki zastopajo 

okoljevarstvene interese               4 

 f) Nevladne organizacije, ki zastopajo 

okoljevarstvene interese na evropski ravni

                                                  2 

                                                            30                                                            30 

Člani morajo imeti dobro splošno znanje in 

bogate osebne izkušnje z enega ali več 

naslednjih področij:  

Člani morajo imeti dobro splošno znanje in 

bogate osebne izkušnje z enega ali več 

naslednjih področij: surovine; 
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surovine; železarstvo; jeklarstvo; 

kontinuirano litje; vroče in/ali hladno 

valjanje; končna obdelava in/ali površinska 

obdelava jekla; razvoj vrst jekla in/ali 

njegovih izdelkov; uporabe in lastnosti 

jekla; okoljska in socialna vprašanja, 

vključno z varnostnimi vidiki.“ 

 železarstvo; jeklarstvo; kontinuirano litje; 

vroče in/ali hladno valjanje; končna 

obdelava in/ali površinska obdelava jekla; 

razvoj vrst jekla in/ali njegovih izdelkov; 

uporabe in lastnosti jekla; okoljska in 

socialna vprašanja, vključno z varnostnimi 

vidiki.“ 

  

Or. en 

 

Obrazložitev 

V svetovalnih skupinah mora biti zagotovljeno ravnovesje interesov, kar je v skladu s sklepom 

Komisije C(2016)3301 

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

ON_EN.pdf), priporočili varuhinje človekovih pravic 

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

nepretrganimi posveti Parlamenta o nadzoru registra in sestavi strokovnih skupin Komisije 

(2015/2319 (INI)). 
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7.12.2016 A8-0358/20 

Predlog spremembe  20 

Jakop Dalunde 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo 

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

Predlog sklepa 

Člen 1 – točka –1 b (novo) 

Sklep 2008/376/ES 

Člen 8 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1b) V členu 8 se drugi odstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„Namen raziskav in tehnološkega razvoja 

(RTR) je izboljšati postopke proizvodnje 

jekla zaradi boljše kakovosti izdelkov in 

večje produktivnosti. Sestavni del 

izboljšav, za katere si je treba prizadevati, 

je zmanjšanje emisij, porabe energije in 

vplivov na okolje ter učinkovitejša raba 

surovin in ohranjanje virov. Raziskovalni 

projekti se nanašajo na enega ali več 

naslednjih področij:“ 

„Namen raziskav in tehnološkega razvoja 

(RTR) je izboljšati postopke proizvodnje 

jekla zaradi boljše kakovosti izdelkov in 

večje produktivnosti. Sestavni del 

izboljšav, za katere si je treba prizadevati, 

je zmanjšanje emisij, porabe energije in 

vplivov na okolje ter učinkovitejša raba 

surovin in ohranjanje virov. Raziskovalni 

projekti se nanašajo na prodorne 

tehnologije na enem ali več naslednjih 

področij:“ 

Or. en 

Obrazložitev 

Podpirati bi bilo treba prodorne tehnologije, ki pomagajo zmanjševati emisije, porabo 

energije in okoljske vplive, obenem pa izboljšujejo kakovost proizvodov in produktivnost. 


