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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0358/16 

Изменение  16 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0358/2016 

Йежи Бузек 

Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана 

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

Предложение за решение 

Член 1 – точка -1 (нова) 

Решение 2008/376/ЕО 

Член 3 – точка 1 – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1) Член 3, точка 1, буква ж) се 

заличава;  

Or. en 

 

Обосновка 

В публикации на ЕС нефтоносните шисти са определени като неконвенционални 

горива, а не като въглища. 
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7.12.2016 A8-0358/17 

Изменение  17 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0358/2016 

Йежи Бузек 

Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана 

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

Предложение за решение 

Член 1 – точка -1 a (нова) 

Решение 2008/376/ЕО 

Член 4 – параграфи 2 и 3 

 

Текст в сила Изменение 

 -1a) В член 4, параграфи 2 и 3 се 

заменят със следното: 

2. Изследователските проекти целят 

също така постигане на научен и 

технологичен напредък, с оглед да се 

разберат по-добре поведението и 

контролът на находищата във връзка 

с натиска върху скалите, емисиите на 

газ, риска от експлозия, 

вентилацията и всички останали 

фактори, влияещи върху операциите 

по въгледобив. Изследователските 

проекти, подчинени на тези цели, 

трябва да представят перспективата 

за приложимите в краткосрочен и 

средносрочен план резултати за една 

значима част от производството на 

Общността. 

“2. Изследователските проекти целят 

също така да картографират най-

добрите практики и постигнатия 

напредък по отношение на процеса на 

връщане към екологично равновесие и 

продуктивно използване на 

въгледобивните мини, щом приключи 

използването им за въгледобив. 

Изследователските проекти 

осигуряват ефективна рехабилитация 

на зоните, характеризиращи се със 

значителна интервенция по 

отношение на земеползването, 

натрупване на насипи от скали и 

земна шлака и по-ниски равнища на 

подземните води: 

 а) извеждане от експлоатация на 

наземни съоръжения, сгради и 

оборудване, включително разрушаване 

на електроцентрали и минни 

машини, и премахване на свързаните 

с тях отпадъци; 

 б) рекултивация на земята за 

продуктивно използване, като 

например селско и горско стопанство; 
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 в) саниране на замърсени терени; 

 г) развитие на саморегулиращ се воден 

баланс, включително възстановяване 

на подземните води до 

първоначалните равнища; заливане на 

вдлъбнатините от открити мини; и 

възстановяване на качеството на 

водите; 

 д) осигуряване на геотехническа и 

обществена безопасност, напр. 

обезпечаване на отворени шахти и 

укрепване на наземните почвени 

образувания срещу свличания; 

 е) създаване на устройствен план за 

бъдещо регионално използване на 

бившите минни дейности. 

3. Предимство се дава на проекти, 

насърчаващи поне едно от следните: 

3. Предимство се дава на проекти, 

насърчаващи поне едно от следните: 

а) интегриране на отделни техники в 

системи и методи и развитие на 

интегрирани методи за добив на 

въглища; 

а) интегриран подход към 

преструктуриране на 

промишлеността, социално 

справедлив преход към пазара на 

труда и възстановяване на околната 

среда; 

б) значително намаляване на 

производствените разходи;  

б) значително намаляване на разходите 

и екологичните ползи за дейностите, 

свързани с възстановяването; 

в) ползи по отношение на 

безопасността в мините и околната 

среда. 

в) регионална концепция за бъдещо 

икономическо развитие и създаване на 

зелени работни места с адаптирано 

преобразуване на структурата на 

заетостта.“; 

Or. en 

 

Обосновка 

Тъй като общностното производство на въглища е в процес на непрекъснато 

преструктуриране, фондът следва да подкрепя изследванията за смекчаване на 

икономическото, социалното и екологичното въздействие, произтичащо от 

затварянето на мини. 
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7.12.2016 A8-0358/18 

Изменение  18 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0358/2016 

Йежи Бузек 

Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана 

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

Предложение за решение 

Член 1 – точка 11 a (нова) 

Решение 2008/376/ЕО 

Приложение – таблица 1 

 

Текст в сила Изменение 

 11a) В приложението таблица 1 се 

заменя със следното: 

„ПРИЛОЖЕНИЕ „ПРИЛОЖЕНИЕ 

„Състав на консултативната група по 

въглища, посочена в член 22: 

„Състав на консултативната група по 

въглища, посочена в член 22: 

Членове Максимален общ брой Членове Максимален общ брой 

а) от производителите на 

въглища/национални федерации или 

свързани изследователски центрове

     8 

а) от производителите на 

въглища/национални федерации или 

свързани изследователски центрове

     8 

б) от организации, представляващи 

производителите на въглища на 

европейско равнище   2 

б) от организации, представляващи 

производителите на въглища на 

европейско равнище   2 

в) от потребителите на въглища или 

свързани изследователски центрове

     8 

в) от потребителите на въглища или 

свързани изследователски центрове

     8 

г) от организации, представляващи 

потребителите на въглища на 

европейско равнище   2 

г) от организации, представляващи 

потребителите на въглища на 

европейско равнище   2 

д) от организации, представляващи 

работниците    2 

д) от организации, представляващи 

работниците    2 

е) от организации, представляващи 

изпълнителите на доставки за 

оборудване    2 

е) от организации, представляващи 

изпълнителите на доставки за 

оборудване    2 

 ж) от неправителствени екологични 

организации, представляващи 
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гражданите    4 

 

 

 

Членовете на групата трябва да 

притежават обширни общи познания и 

индивидуален експертен опит в една 

или няколко от следните области: 

з) от неправителствени организации, 

представляващи екологичните 

интереси на европейско равнище 2 

 

Членовете на групата трябва да 

притежават обширни общи познания и 

индивидуален експертен опит в една 

или няколко от следните области: 

добив и използване на въглища, околна 

среда и социални въпроси, включително 

въпросите, свързани с безопасността.“ 

     24 

добив и използване на въглища, околна 

среда и социални въпроси, включително 

въпросите, свързани с безопасността.“ 

     30 

  

  

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с решението на Комисията C(2016)3301 final, 

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

ON_EN.pdf, препоръките на омбудсмана 

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

текущите парламентарни консултации относно контрола на регистъра и състава на 

експертните групи на Комисията (2015/2319 (INI) трябва да бъде гарантиран 

балансът на интересите в консултативните групи. 
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7.12.2016 A8-0358/19 

Изменение  19 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0358/2016 

Йежи Бузек 

Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана 

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

Предложение за решение 

Член 1 – точка 11 б (нова) 

Решение 2008/376/ЕО 

Приложение – таблица 2 

 

Текст в сила Изменение 

 11б) В приложението таблица 2 се 

заменя със следното: 

„Съставът на консултативната група по 

стомана, посочена в член 22: 

„Съставът на консултативната група по 

стомана, посочена в член 22: 

Членове Максимален общ брой Членове Максимален общ брой 

а) от стоманодобивната 

промишленост/национални федерации 

или свързани изследователски центрове

     21 

а) от стоманодобивната 

промишленост/национални федерации 

или свързани изследователски центрове

     15 

б) от организации, представляващи 

производителите на европейско 

равнище    2 

б) от организации, представляващи 

производителите на европейско 

равнище    2 

в) от организации, представляващи 

работниците    2 

в) от организации, представляващи 

работниците    2 

г) от организации, представляващи 

преработвателната промишленост или 

потребителите на стомана  5 

г) от организации, представляващи 

преработвателната промишленост или 

потребителите на стомана  5 

 д) от неправителствени организации, 

представляващи екологичните 

интереси     4 

 е) от неправителствени организации, 

представляващи екологичните 

интереси на европейско равнище 2 

     30      30 

Членовете на групата трябва да 

притежават обширни общи познания и 

Членовете на групата трябва да 

притежават обширни общи познания и 
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индивидуален експертен опит в една 

или няколко от следните области:  

индивидуален експертен опит в една 

или няколко от следните области:  

суровини; производство на чугун добив 

на стомана; непрекъснато леене; горещо 

и/или студено валцуване; довършителни 

работи и/или повърхностна обработка 

на стомана; разработване на класове 

стомана и/или продукти; приложения и 

свойства на стоманата; социални 

въпроси и въпроси, свързани с околната 

среда, включително въпроси, които се 

отнасят до безопасността.“ 

суровини; производство на чугун добив 

на стомана; непрекъснато леене; горещо 

и/или студено валцуване; довършителни 

работи и/или повърхностна обработка 

на стомана; разработване на класове 

стомана и/или продукти; приложения и 

свойства на стоманата; социални 

въпроси и въпроси, свързани с околната 

среда, включително въпроси, които се 

отнасят до безопасността.“ 

  

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с решението на Комисията C(2016)3301 final, 

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

ON_EN.pdf, препоръките на омбудсмана 

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

текущите парламентарни консултации относно контрола на регистъра и състава на 

експертните групи на Комисията (2015/2319 (INI) трябва да бъде гарантиран 

балансът на интересите в консултативните групи. 
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7.12.2016 A8-0358/20 

Изменение  20 

Якоп Далунде 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0358/2016 

Йежи Бузек 

Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана 

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

Предложение за решение 

Член 1 – точка -1 б (нова) 

Решение 2008/376/ЕО 

Член 8 - уводна част 

 

Текст в сила Изменение 

 -1б) В член 8 уводната част се заменя 

със следното: 

„Научните изследвания и 

технологичното развитие (НИТР) имат 

за цел да подобрят процесите за 

производство на стомана с оглед 

повишаване на качеството на 

продуктите и увеличаване на 

производителността. Неразделна част от 

желаните подобрения са намаляването 

на емисиите, на консумацията на 

енергия и на влиянието върху околната 

среда, както и по-пълноценното 

използване на суровините и опазването 

на ресурсите. Изследователските 

проекти са насочени към поне една от 

следните области:“; 

„Научните изследвания и 

технологичното развитие (НИТР) имат 

за цел да подобрят процесите за 

производство на стомана с оглед 

повишаване на качеството на 

продуктите и увеличаване на 

производителността. Неразделна част от 

желаните подобрения са намаляването 

на емисиите, на консумацията на 

енергия и на влиянието върху околната 

среда, както и по-пълноценното 

използване на суровините и опазването 

на ресурсите. Изследователските 

проекти са насочени към новаторски 

технологии в поне една от следните 

области:“; 

Or. en 

Обосновка 

Следва да бъдат подкрепяни новаторски технологии, които позволяват намаляване на 

емисиите, потреблението на енергия и въздействията върху околната среда, като 

увеличават качеството на продуктите и производителността. 
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