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7.12.2016 A8-0358/16 

Ændringsforslag  16 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – nr. -1 (nyt) 

Afgørelse 2008/376/EF 

Artikel 3 – stk. 1 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1) Artikel 3, stk. 1, litra g), udgår  

Or. en 

 

Begrundelse 

Bituminøs skiffer er i nylige EU-publikationer blevet defineret som ukonventionelle 

brændstoffer og ikke som kul. 
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7.12.2016 A8-0358/17 

Ændringsforslag  17 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

 Forslag til afgørelse  

Artikel 1 – nr. -1 a (nyt) 

Afgørelse 2008/376/EF 

Artikel 4 - stk. 2 og 3 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 -1a) Artikel 4, stk. 2 og 3, affattes således: 

2. Forskningsprojekterne stiler også mod 

videnskabelige og teknologiske 

fremskridt, som fører til øget viden om 

forekomsternes adfærd og 

kontrolmekanismer i forhold til 

undergrundstryk, gasemissioner, 

eksplosionsfarer, ventilation og alle andre 

faktorer, der påvirker minedriften. 

Forskningsprojekter med disse 

målsætninger må give udsigt til resultater, 

der kan anvendes på kort til mellemlang 

sigt for en væsentlig del af Fællesskabets 

produktion. 

2. Forskningsprojekterne stiler også mod at 

kortlægge bedste praksis og opnå 

fremskridt i processen med at vende 

tilbage til en økologisk ligevægt og 

produktiv anvendelse af kulminerne, så 

snart deres anvendelse til minedrift er 

afsluttet. Forskningsprojekterne sikrer en 

effektiv genopretning af de områder, der 

er kendetegnet ved væsentlige indgreb i 

arealanvendelsen, ophobning af sten- og 

jordslaggebjerge og lavere 

grundvandsniveauer: 

 a) nedlæggelse af anlæg, bygninger og 

udstyr, der er over jorden, herunder 

nedrivning af kraftværker og maskiner til 

minedrift, og fjernelse af affald, der er 

forbundet hermed 

 b) genopdyrkning af jorden til produktiv 

anvendelse såsom landbrug og skovbrug 

 c) oprydning af forurenede arealer 

 d) udvikling af en selvregulerende 

vandbalance, herunder genetablering af 

grundvandet til de oprindelige niveauer, 
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fyldning af fordybninger fra åbne brud, 

og forbedring af vandkvaliteten 

 e) sikring af den geotekniske og offentlige 

sikkerhed, f.eks. ved at sikre åbne miner 

og gøre faciliteter over jorden stabile over 

for jordskred 

 f) oprettelse af en overordnet plan for den 

fremtidige regionale anvendelse af 

tidligere minedrift. 

3. Der foretrækkes projekter, som fremmer 

mindst et af følgende mål: 

3. Der foretrækkes projekter, som fremmer 

mindst et af følgende mål: 

a) integration af individuelle teknikker i 

systemer og metoder og udvikling af 

integrerede brydningsmetoder 

a) en integreret tilgang til den industrielle 

omstrukturering, overgang til et socialt 

retfærdigt arbejdsmarked og genoprettelse 

af miljøet 

b) væsentlig formindskelse af 

produktionsomkostningerne  

b) væsentlig formindskelse af 

omkostninger og miljømæssige fordele 

ved genoprettelsesaktiviteterne 

c) fordele i form af minesikkerhed og 

miljøbeskyttelse. 

c) et regionalt koncept for fremtidig 

økonomisk udvikling og skabelsen af 

grønne jobs med en tilpasset omdannelse 

af beskæftigelsesstrukturen. 

Or. en 

 

Begrundelse 

Eftersom Fællesskabets kulindustri gennemgår en konstant omstrukturering, bør fonden støtte 

forskning i at afhjælpe de økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger af lukningen af 

miner. 
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7.12.2016 A8-0358/18 

Ændringsforslag  18 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

 Forslag til afgørelse  

Artikel 1 – nr. 11 a (nyt) 

Afgørelse 2008/376/EF 

Bilag – tabel 1 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 (11a) Bilagets tabel 1 affattes således: 

BILAG BILAG 

Den Rådgivende Gruppe for Kul, jf. artikel 

22, sammensættes således: 

Den Rådgivende Gruppe for Kul, jf. artikel 

22, sammensættes således: 

Medlemmer                     I alt højst Medlemmer                     I alt højst 

a) Fra kulproducenter/nationale 

sammenslutninger eller relaterede 

forskningscentre          8 

a) Fra kulproducenter/nationale 

sammenslutninger eller relaterede 

forskningscentre                     8 

b) Fra organisationer, der repræsenterer 

kulproducenter på europæisk niveau        2 

b) Fra organisationer, der repræsenterer 

kulproducenter på europæisk niveau        2 

c) Fra kulbrugere eller relaterede 

forskningscentre          8 

c) Fra kulbrugere eller relaterede 

forskningscentre          8 

d) Fra organisationer, der repræsenterer 

kulbrugere på europæisk plan        2 

d) Fra organisationer, der repræsenterer 

kulbrugere på europæisk plan              2 

e) Fra organisationer, der repræsenterer 

arbejdstagerne    

           2 

e) Fra organisationer, der repræsenterer 

arbejdstagerne    

            2 

f) Fra organisationer, der repræsenterer 

udstyrsleverandører                                  2 

f) Fra organisationer, der repræsenterer 

udstyrsleverandører                                    2 

 g) Fra ikke-statslige miljøorganisationer, 

der repræsenterer borgere                        4 

 

 

 

h) Fra ikke-statslige organisationer, der 

repræsenterer miljøinteresser på 

europæisk plan                                          2 
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Medlemmerne skal have en bred 

baggrundsviden og individuel ekspertise på 

et eller flere af følgende områder: 

Medlemmerne skal have en bred 

baggrundsviden og individuel ekspertise på 

et eller flere af følgende områder: 

kulminedrift og anvendelse af kul, miljø- 

og arbejdsmarkedsspørgsmål, herunder 

sikkerhedsaspekter. 

 24 

kulminedrift og anvendelse af kul, miljø- 

og arbejdsmarkedsspørgsmål, herunder 

sikkerhedsaspekter. 

 30 

  

  

Or. en 

 

Begrundelse 

I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse C(2016)3301 final, 

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

ON_EN.pdf, Ombudsmandens henstillinger 

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

igangværende høringer af Parlamentet om kontrol af registret og sammensætningen af 

Kommissionens ekspertgrupper (2015/2319 (INI)) skal der sikres en balance mellem 

interesser i de rådgivende grupper. 
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7.12.2016 A8-0358/19 

Ændringsforslag  19 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

 Forslag til afgørelse  

Artikel 1 – nr. 1 b (nyt) 

Afgørelse 2008/376/EF 

Bilag – tabel 2 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 (-11b) I bilaget affattes tabel 2 således: 

"Den Rådgivende Gruppe for Stål, jf. 

artikel 22, sammensættes således: 

Den Rådgivende Gruppe for Stål, jf. artikel 

22, sammensættes således: 

Medlemmer                                   I alt højst Medlemmer                                   I alt højst 

a) Fra stålindustrien/nationale 

sammenslutninger eller relaterede 

forskningscentre                                       21 

a) Fra stålindustrien/nationale 

sammenslutninger eller relaterede 

forskningscentre                                       15 

b) Fra organisationer, der repræsenterer 

producenter på europæisk niveau              2 

b) Fra organisationer, der repræsenterer 

producenter på europæisk niveau              2 

c) Fra organisationer, der repræsenterer 

arbejdstagerne                                            2 

c) Fra organisationer, der repræsenterer 

arbejdstagerne                                            2 

d) Fra organisationer, der repræsenterer 

forarbejdningsindustrier i et senere 

produktionsled eller stålbrugere                 5 

d) Fra organisationer, der repræsenterer 

forarbejdningsindustrier i et senere 

produktionsled eller stålbrugere                 5 

 e) Fra ikke-statslige organisationer, der 

repræsenterer miljømæssige interesser    4 

 f) Fra ikke-statslige organisationer, der 

repræsenterer miljøinteresser på 

europæisk plan                                          2 

 30  30 

Medlemmerne skal have en bred 

baggrundsviden og individuel ekspertise på 

et eller flere af følgende områder:  

Medlemmerne skal have en bred 

baggrundsviden og individuel ekspertise på 

et eller flere af følgende områder:  
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råstoffer, jernfremstilling, stålfremstilling, 

strengstøbning, varm- og/eller 

koldvalsning, færdigbehandling af stål 

og/eller overfladebehandling, udvikling af 

stålsorter og/eller stålprodukter, 

stålanvendelsesområder og stålegenskaber, 

miljø- og arbejdsmarkedsspørgsmål, 

herunder sikkerhedsaspekter." 

råstoffer, jernfremstilling, stålfremstilling, 

strengstøbning, varm- og/eller 

koldvalsning, færdigbehandling af stål 

og/eller overfladebehandling, udvikling af 

stålsorter og/eller stålprodukter, 

stålanvendelsesområder og stålegenskaber, 

miljø- og arbejdsmarkedsspørgsmål, og 

herunder sikkerhedsaspekter." 

  

Or. en 

 

Begrundelse 

I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse C(2016)3301 final, 

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

ON_EN.pdf, Ombudsmandens henstillinger 

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

igangværende høringer af Parlamentet om kontrol af registret og sammensætningen af 

Kommissionens ekspertgrupper (2015/2319 (INI)) skal der sikres en balance mellem 

interesser i de rådgivende grupper. 
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7.12.2016 A8-0358/20 

Ændringsforslag  20 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – nr. -1 b (nyt) 

Afgørelse 2008/376/EF 

Artikel 8– indledning 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 -1b) Artikel 8, indledningen, affattes 

således: 

"Forskning og teknologisk udvikling 

(FTU) skal stile mod forbedring af 

stålproduktionsprocesserne med henblik på 

at øge produktkvaliteten og 

produktiviteten. Begrænsningen af 

emissioner, energiforbrug og 

miljøvirkninger samt bedre udnyttelse af 

råstoffer og bevarelse af ressourcer bør 

indgå som en integrerende del af den 

tilstræbte udvikling. Forskningsprojekter 

skal fokusere på et eller flere af følgende 

områder:" 

"Forskning og teknologisk udvikling 

(FTU) skal stile mod forbedring af 

stålproduktionsprocesserne med henblik på 

at øge produktkvaliteten og 

produktiviteten. Begrænsningen af 

emissioner, energiforbrug og 

miljøvirkninger samt bedre udnyttelse af 

råstoffer og bevarelse af ressourcer bør 

indgå som en integrerende del af den 

tilstræbte udvikling. Forskningsprojekter 

skal fokusere på banebrydende 

teknologier på et eller flere af følgende 

områder:" 

Or. en 

 

Begrundelse 

Banebrydende teknologier, som gør det muligt at begrænse emissioner, energiforbrug og 

miljøvirkninger, samtidig med at de styrker produktkvaliteten og produktiviteten, bør støttes. 
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