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7.12.2016 A8-0358/16 

Grozījums Nr.  16 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – -1. punkts (jauns) 

Lēmums 2008/376/EK 

3. pants – 1. punkts – g apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1) Lēmuma 3.  panta 1. punkta 

g) apakšpunktu svītro;  

Or. en 

 

Pamatojums 

Jaunākajās ES publikācijās degakmens pēdējā laikā tiek definēts kā netradicionāls fosilais 

kurināmais, nevis kā ogles. 
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7.12.2016 A8-0358/17 

Grozījums Nr.  17 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – -1.a punkts (jauns) 

Lēmums 2008/376/EK 

4. pants – 2. un 3. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 

 

 

“2. Pētniecības projektu mērķis ir arī 

zinātnes un tehnoloģijas attīstība, lai 

panāktu labāku izpratni par nogulu 

struktūru un kontroli saistībā ar iežu 

spiedienu, gāzu izmešiem, sprādzienu 

iespējamību, ventilāciju un visiem citiem 

faktoriem, kas ietekmē raktuvju darbus. 

Pētniecības projekti ar šādiem mērķiem 

pieļauj iespējamību, ka to rezultātus īsā vai 

vidēji ilgā laikā varētu piemērot būtiskai 

Kopienas ražošanas daļai. 

(-1a) Lēmuma 4. panta 2. un 3. punktu 

aizstāj ar šādu: 

 

 

“2. Pētniecības projektu mērķis ir arī 

noteikt paraugpraksi un nodrošināt attīstību 

procesā, kura ietvaros tiek nodrošināta 

ekoloģiskā līdzsvara atgriešanās un ogļu 

raktuvju produktīva izmantošana, kad 

izmantošana kalnrūpniecības vajadzībām ir 

beigusies. Ar pētniecības projektiem 

nodrošina tādu teritoriju efektīvu 

atjaunošanu, kurām raksturīga būtiska 

iejaukšanās saistībā ar zemes 

izmantošanu, akmeņu un augsnes 

uzbērumi un zemāks gruntsūdens līmenis: 

 

 (a) virszemes iekārtu, ēku un aprīkojuma 

ekspluatācijas pārtraukšana, tai skaitā 

elektrostaciju un kalnrūpniecības iekārtu 

nojaukšana un ar tām saistīto atkritumu 

savākšana; 

 (b) zemes atkārtota kultivēšana 

produktīvai izmantošanai, piemēram, 

lauksaimniecībā un mežsaimniecībā; 

 (c) piesārņotu vietu sanācija; 

(d) pašregulējoša ūdens līdzsvara izstrāde, 
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tostarp gruntsūdens atjaunošana 

sākotnējā līmenī, tādu ieplaku 

appludināšana, kas radušās virszemes 

ieguves rūpniecības rezultātā, un ūdens 

kvalitātes uzlabošana; 

(e) ģeotehniskās un sabiedrības drošības 

garantēšana, piemēram, atklātu šahtu 

nodrošināšana un virszemes veidojumu 

stabilizācija ar mērķi novērst 

nogruvumus; 

(f) ģenerālplāna izveide iepriekšējo 

kalnrūpniecības pasākumu turpmākai 

reģionālai īstenošanai. 

3. Priekšroka ir projektiem, kas sekmē 

vismaz viena šāda mērķa sasniegšanu: 

3. Priekšroka ir projektiem, kas sekmē 

vismaz viena šāda mērķa sasniegšanu: 

(a) individuālu paņēmienu integrācija 

sistēmās un metodēs un integrētu 

kalnrūpniecības metožu izstrāde; 

(a) integrēta pieeja rūpniecības 

pārstrukturēšanai, pārejai uz sociāli 

taisnīgu darba tirgu un vides 

atjaunošanai; 

(b) būtiska ražošanas izmaksu 

samazināšana;  

(b) būtiska atjaunošanas pasākumu 

izmaksu samazināšana un ieguvumi vides 

jomā; 

(c) uzlabojumi no raktuvju drošības un 

vides viedokļa.” 
(c) reģionāla koncepcija turpmākai 

ekonomiskajai attīstībai un zaļo darbvietu 

izveidei, pielāgojot nodarbinātības 

struktūras pārveidi.” 

Or. en 

 

Pamatojums 

Tā kā kopienas ogļrūpniecības nozare pastāvīgi tiek pārstrukturēta, fondam būtu jāatbalsta 

pētniecība saistībā ar tādas ekonomiskās un sociālās ietekmes un ietekmes uz vidi 

mazināšanu, kas radusies raktuvju slēgšanas dēļ. 
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7.12.2016 A8-0358/18 

Grozījums Nr.  18 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 11.a punkts (jauns) 

Lēmums 2008/376/EK 

Pielikums – 1. tabula 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (11a) Pielikuma 1. tabulu aizstāj ar šādu: 

“PIELIKUMS “PIELIKUMS 

Šā lēmuma 22. pantā minētajā Ogļu 

konsultantu grupā ietilpst: 

Šā lēmuma 22. pantā minētajā Ogļu 

konsultantu grupā ietilpst: 

Locekļi  Maksimālais 

kopskaits 

Locekļi  Maksimālais 

kopskaits 

a) no ogļrūpniekiem/attiecīgas valsts 

federācijām vai saistītiem zinātniskās 

pētniecības centriem 8 

a) no ogļrūpniekiem/attiecīgas valsts 

federācijām vai saistītiem zinātniskās 

pētniecības centriem 8 

b) no organizācijām, kas pārstāv 

ogļrūpniekus Eiropas līmenī 2 

b) no organizācijām, kas pārstāv 

ogļrūpniekus Eiropas līmenī 2 

c) no ogļu lietotājiem vai attiecīgiem 

zinātniskās pētniecības centriem 8 

c) no ogļu lietotājiem vai attiecīgiem 

zinātniskās pētniecības centriem 8 

d) no organizācijām, kas pārstāv ogļu 

lietotājus Eiropas līmenī 2 

d) no organizācijām, kas pārstāv ogļu 

lietotājus Eiropas līmenī 2 

e) no organizācijām, kas pārstāv darba 

ņēmējus 2 

e) no organizācijām, kas pārstāv darba 

ņēmējus 2 

f) no organizācijām, kas pārstāv iekārtu 

piegādātājus 2 

f) no organizācijām, kas pārstāv iekārtu 

piegādātājus 2 

 g) no nevalstiskām vides organizācijām, 

kas pārstāv iedzīvotājus 4 

 

 

h) no nevalstiskām organizācijām, kas 

Eiropas līmenī pārstāv vides intereses

 2 
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Grupas locekļiem jābūt plašām zināšanām 

un personīgai pieredzei vienā vai vairākās 

no šādām jomām: 

Grupas locekļiem jābūt plašām zināšanām 

un personīgai pieredzei vienā vai vairākās 

no šādām jomām: 

ogļu ieguve un izmantošana, vides un 

sociālie jautājumi, tostarp drošības 

aspekti.” 

                                                               24 

ogļu ieguve un izmantošana, vides un 

sociālie jautājumi, tostarp drošības 

aspekti.” 

                                                                 30 

  

  

Or. en 

 

Pamatojums 

Saskaņā ar Komisijas Lēmumu C(2016) 3301 final, 

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

ON_EN.pdf, Ombuda ieteikumiem 

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

notiekošajām Parlamenta apspriedēm par Komisijas ekspertu grupu sastāvu un reģistra 

kontroli (2015/2319(INI)) jānodrošina interešu līdzsvars konsultantu grupās. 
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7.12.2016 A8-0358/19 

Grozījums Nr.  19 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 11.b punkts (jauns) 

Lēmums 2008/376/EK 

Pielikums – 2. tabula 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (11b) Pielikuma 2. tabulu aizstāj ar šādu: 

“Šā lēmuma 22. pantā minētajā Tērauda 

konsultantu grupā ietilpst: 

“Šā lēmuma 22. pantā minētajā Tērauda 

konsultantu grupā ietilpst: 

Locekļi Maksimālais kopskaits Locekļi Maksimālais kopskaits 

a) no tēraudrūpniecības nozarēm/attiecīgu 

valstu federācijām vai saistītiem 

zinātniskās pētniecības centriem 21 

a) no tēraudrūpniecības nozarēm/attiecīgu 

valstu federācijām vai saistītiem 

zinātniskās pētniecības centriem 15 

b) no organizācijām, kas pārstāv ražotājus 

Eiropas līmenī 2 

b) no organizācijām, kas pārstāv ražotājus 

Eiropas līmenī 2 

c) no organizācijām, kas pārstāv darba 

ņēmējus 2 

c) no organizācijām, kas pārstāv darba 

ņēmējus 2 

d) no organizācijām, kas pārstāv turpmākās 

apstrādes rūpniecību vai tērauda lietotājus

 5 

d) no organizācijām, kas pārstāv turpmākās 

apstrādes rūpniecību vai tērauda lietotājus

 5 

 e) no nevalstiskām organizācijām, kas 

pārstāv vides intereses 4 

 f) no nevalstiskām organizācijām, kas 

Eiropas līmenī pārstāv vides intereses

 2 

                                                              30                                                                 30 

Grupas locekļiem jābūt plašām zināšanām 

un personīgai pieredzei vienā vai vairākās 

no šādām jomām: ... 

Grupas locekļiem jābūt plašām zināšanām 

un personīgai pieredzei vienā vai vairākās 

no šādām jomām: ... 
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izejvielas; čuguna ražošana; tērauda 

ražošana; nepārtraukta liešana; karsta 

un/vai auksta velmēšana; tērauda 

pēcapstrāde un/vai virsmas apstrāde; 

dažādu marku tēraudu un/vai ražojumu 

izstrāde; tērauda lietojumi un īpašības; 

vides un sociālie jautājumi, tostarp 

drošības aspekti.” 

izejvielas; čuguna ražošana; tērauda 

ražošana; nepārtraukta liešana; karsta 

un/vai auksta velmēšana; tērauda 

pēcapstrāde un/vai virsmas apstrāde; 

dažādu marku tēraudu un/vai ražojumu 

izstrāde; tērauda lietojumi un īpašības; 

vides un sociālie jautājumi, tostarp 

drošības aspekti.” 

  

Or. en 

 

Pamatojums 

Saskaņā ar Komisijas Lēmumu C(2016) 3301 final, 

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

ON_EN.pdf, Ombuda ieteikumiem 

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

notiekošajām Parlamenta apspriedēm par Komisijas ekspertu grupu sastāvu un reģistra 

kontroli (2015/2319(INI)) jānodrošina interešu līdzsvars konsultantu grupās. 
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7.12.2016 A8-0358/20 

Grozījums Nr.  20 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – -1.b punkts (jauns) 

Lēmums 2008/376/EK 

8. pants - ievaddaļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 

 

Pētniecības un tehnikas attīstības (PTA) 

mērķis ir attīstīt tērauda ražošanas procesu, 

lai uzlabotu produkcijas kvalitāti un celtu 

ražīgumu. Neatņemama paredzamo 

uzlabojumu daļa ir mazināt izmešu 

apjomus, enerģijas patēriņu un ietekmi uz 

vidi, kā arī uzlabot izejvielu izmantojumu 

un saglabāt resursus. Pētniecības projektos 

pievēršas vismaz vienai no šīm jomām: 

(-1b) Lēmuma 8. panta ievadteikumu 

aizstāj ar šādu: 

Pētniecības un tehnikas attīstības (PTA) 

mērķis ir attīstīt tērauda ražošanas procesu, 

lai uzlabotu produkcijas kvalitāti un celtu 

ražīgumu. Neatņemama paredzamo 

uzlabojumu daļa ir mazināt izmešu 

apjomus, enerģijas patēriņu un ietekmi uz 

vidi, kā arī uzlabot izejvielu izmantojumu 

un saglabāt resursus. Pētniecības projektos 

pievēršas inovatīvām tehnoloģijām vismaz 

vienā no šīm jomām: 

Or. en 

Pamatojums 

Jāatbalsta inovatīvas tehnoloģijas, kas sniedz iespēju samazināt emisijas, enerģijas patēriņu 

un ietekmi uz vidi, vienlaikus uzlabojot produktu kvalitāti un ražīgumu. 

 


