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7.12.2016 A8-0358/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ 

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

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – bod -1 (nový) 

Rozhodnutie 2008/376/ES 

Článok 3 – bod 1 – písmeno g 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1) Článok 3 bod 1 písm. g) sa vypúšťa.  

Or. en 

 

Odôvodnenie 

V publikáciách EÚ bola roponosná bridlica nedávno označená skôr ako nekonvenčné palivo, 

než ako uhlie. 
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7.12.2016 A8-0358/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ 

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

 Návrh rozhodnutia  

Článok 1 – bod -1 a (nový) 

Rozhodnutie 2008/376/ES 

Článok 4 – odseky 2 a 3 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1a) V článku 4 sa odseky 2 a 3 

nahrádzajú takto: 

2. Výskumné projekty sa zameriavajú aj na 

dosiahnutie vedeckého a technického 

pokroku s cieľom zlepšiť poznatky o 

správaní ložísk a o ich kontrole vo vzťahu 

k horninovému tlaku, emisiám plynu, 

riziku explózie, vetraniu a k všetkým 

ostatným faktorom, ktoré majú vplyv na 

ťažobné činnosti. Výskumné projekty s 

týmito cieľmi musia mať vyhliadku na 

výsledky, ktoré možno v krátkodobom 

alebo strednodobom časovom horizonte 

uplatniť na podstatnú časť produkcie 

Spoločenstva. 

„2. Výskumné projekty sa zameriavajú aj 

na mapovanie najlepších postupov a 

dosiahnutie pokroku v tomto procese v 

záujme návratu k ekologickej rovnováhe a 

produktívnemu využívaniu uhoľných baní 

po ukončení ich využívania na ťažbu. 

Výskumné projekty zabezpečia účinnú 

obnovu lokalít vyznačujúcich sa značným 

zásahom do využívania pôdy, hromadením 

háld hornín a pôdy a nižšími hladinami 

podzemnej vody: 

 a) vyraďovanie nadzemných zariadení, 

budov a vybavenia z prevádzky vrátane 

demolácie elektrární a banských strojov, 

ako aj odstraňovanie súvisiaceho odpadu; 

 b) rekultivácia pôdy na produktívne 

využitie, napríklad poľnohospodárstvo a 

lesné hospodárstvo; 

 c) sanácia kontaminovaných lokalít; 

 d) rozvoj samoregulácie, bilancie vôd 

vrátane obnovenia pozemných vôd na 

pôvodnú úroveň; zaplavovanie 
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povrchových baní; a sanácia kvality vody. 

 e) zaistenie geotechnickej a verejnej 

bezpečnosti, napr. zabezpečením 

otvorených jám a stabilizáciou 

nadzemných pôdnych útvarov proti 

zosuvom; 

 f) vypracovanie hlavného plánu na 

budúce regionálne využitie bývalej 

banskej činnosti. 

3. Prednosť sa dáva projektom, ktoré 

podporujú aspoň jeden z týchto cieľov: 

3. Prednosť sa dáva projektom, ktoré 

podporujú aspoň jeden z týchto cieľov: 

a) integrácia jednotlivých techník do 

systémov a metód a vývoj integrovaných 

ťažobných metód; 

a) integrovaný prístup k reštrukturalizácii 

priemyslu, sociálne spravodlivá zmena 

postavenia na trhu práce a obnova 

životného prostredia; 

b) podstatné zníženie výrobných nákladov;  b) podstatné zníženie nákladov a 

environmentálnych prínosov, pokiaľ ide o 

činnosti týkajúce sa obnovy; 

c) prínosy, pokiaľ ide o bezpečnosť baní a 

životné prostredie. 

c) regionálna koncepcia budúceho 

hospodárskeho rozvoja a vytváranie 

ekologických pracovných miest s 

prispôsobenou transformáciou štruktúry 

zamestnanosti;“ 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Keďže uhoľný priemysel Spoločenstva prechádza neustálou reštrukturalizáciou, fond by mal 

podporiť výskum v oblasti zmierňovania hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho 

vplyvu zatvorenia baní. 
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7.12.2016 A8-0358/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ 

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

 Návrh rozhodnutia  

Článok 1 – bod 11 a (nový) 

Rozhodnutie 2008/376/ES 

Príloha – tabuľka 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (11a) Tabuľka 1 v prílohe sa nahrádza 

takto: 

„PRÍLOHA „PRÍLOHA 

Zloženie poradnej skupiny pre uhlie 

uvedenej v článku 22: 

Zloženie poradnej skupiny pre uhlie 

uvedenej v článku 22: 

Členovia          Maximálne 

spolu 

Členovia     Maximálne spolu 

a) Z výrobcov uhlia/vnútroštátnych 

federácií alebo príslušných výskumných 

stredísk  8 

a) Z výrobcov uhlia/vnútroštátnych 

federácií alebo príslušných výskumných 

stredísk  8 

b) Z organizácií zastupujúcich výrobcov 

uhlia na európskej úrovni  2 

b) Z organizácií zastupujúcich výrobcov 

uhlia na európskej úrovni  2 

c) Z používateľov uhlia alebo príslušných 

výskumných stredísk  8 

c) Z používateľov uhlia alebo príslušných 

výskumných stredísk  8 

d) Z organizácií zastupujúcich 

používateľov uhlia na európskej úrovni

  2 

d) Z organizácií zastupujúcich 

používateľov uhlia na európskej úrovni

  2 

e) Z organizácií zastupujúcich 

zamestnancov    

       2 

e) Z organizácií zastupujúcich 

zamestnancov    

  2 

f) Z organizácií zastupujúcich dodávateľov 

zariadení  2 

f) Z organizácií zastupujúcich dodávateľov 

zariadení  2 

 g) Z mimovládnych environmentálnych 

organizácií zastupujúcich občanov 

 4 
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Členovia musia mať rozsiahle vedomosti a 

individuálne odborné znalosti v jednej 

alebo vo viacerých z týchto oblastí: 

h) Z mimovládnych organizácií 

zastupujúcich environmentálne záujmy na 

európskej úrovni  2 

 

Členovia musia mať rozsiahle vedomosti a 

individuálne odborné znalosti v jednej 

alebo vo viacerých z týchto oblastí: 

ťažba a využívanie uhlia, životné 

prostredie a sociálne otázky vrátane 

aspektov bezpečnosti.“ 

                                                               24 

ťažba a využívanie uhlia, životné 

prostredie a sociálne otázky vrátane 

aspektov bezpečnosti.“ 

                                                                 30 

  

  

Or. en 

 

Odôvodnenie 

V súlade s rozhodnutím Komisie C(2016)3301 final, 

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

ON_EN.pdf, Ombudsman recommendations 

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

prebiehajúcimi konzultáciami Parlamentu o kontrole registra a zloženia expertných skupín 

Komisie (2015/2319 (INI)) treba zabezpečiť vyváženie záujmov v poradných skupinách. 
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7.12.2016 A8-0358/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ 

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

 Návrh rozhodnutia  

Článok 1 – bod 11 b (nový) 

Rozhodnutie 2008/376/ES 

Príloha – tabuľka 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (11b) Tabuľka 2 v prílohe sa nahrádza 

takto: 

„Zloženie poradnej skupiny pre oceľ 

uvedenej v článku 22: 

„Zloženie poradnej skupiny pre oceľ 

uvedenej v článku 22: 

Členovia maximálne spolu Členovia maximálne spolu 

a) Z výrobcov ocele/vnútroštátnych 

federácií alebo príslušných výskumných 

stredísk  21 

a) Z výrobcov ocele/vnútroštátnych 

federácií alebo príslušných výskumných 

stredísk  15 

b) Z organizácií zastupujúcich výrobcov na 

európskej úrovni  2 

b) Z organizácií zastupujúcich výrobcov na 

európskej úrovni  2 

c) Z organizácií zastupujúcich 

zamestnancov  2 

c) Z organizácií zastupujúcich 

zamestnancov  2 

d) Z organizácií zastupujúcich 

spracovateľské odvetvia alebo 

používateľov ocele  5 

d) Z organizácií zastupujúcich 

spracovateľské odvetvia alebo 

používateľov ocele  5 

 e) Z mimovládnych organizácií 

zastupujúcich environmentálne záujmy

  4 

 f) Z mimovládnych organizácií 

zastupujúcich environmentálne záujmy na 

európskej úrovni  2 

                                                              30                                                                 30 

Členovia musia mať rozsiahle vedomosti a 

individuálne odborné znalosti v jednej 

alebo vo viacerých z týchto oblastí: 

suroviny; výroba železa; výroba ocele; 

Členovia musia mať rozsiahle vedomosti a 

individuálne odborné znalosti v jednej 

alebo vo viacerých z týchto oblastí: 

suroviny; výroba železa; výroba ocele; 
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nepretržité liatie; valcovanie za tepla 

a/alebo za studena; konečná úprava a/alebo 

povrchová úprava ocele; vývoj druhov 

ocele a/alebo výrobkov; oceľové aplikácie 

a vlastnosti; otázky životného prostredia a 

sociálne problémy, vrátane aspektov 

bezpečnosti.“ 

nepretržité liatie; valcovanie za tepla 

a/alebo za studena; konečná úprava a/alebo 

povrchová úprava ocele; vývoj druhov 

ocele a/alebo výrobkov; oceľové aplikácie 

a vlastnosti; otázky životného prostredia a 

sociálne problémy, vrátane aspektov 

bezpečnosti.“ 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

V súlade s rozhodnutím Komisie C(2016)3301 final, 

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

ON_EN.pdf, Ombudsman recommendations 

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

prebiehajúcimi konzultáciami Parlamentu o kontrole registra a zloženia expertných skupín 

Komisie (2015/2319 (INI)) treba zabezpečiť vyváženie záujmov v poradných skupinách. 
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7.12.2016 A8-0358/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Jakop Dalunde 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ 

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

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – bod -1 b (nový) 

Rozhodnutie 2008/376/ES 

Článok 8 – úvodná časť 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1b) V článku 8 sa úvodná časť nahrádza 

takto: 

„Výskum a technologický rozvoj (VTR) sa 

zameriava na zlepšovanie postupov výroby 

ocele s cieľom zlepšiť kvalitu výrobkov a 

zvýšiť produktivitu. Neoddeliteľnú súčasť 

hľadaných zlepšení tvorí znižovanie emisií, 

spotreby energie a vplyvu na životné 

prostredie, ako aj zlepšovanie využívania 

surovín a zachovávanie zdrojov. 

Výskumné projekty sa musia zameriavať 

na jednu alebo viaceré z týchto oblastí: 

„Výskum a technologický rozvoj (VTR) sa 

zameriava na zlepšovanie postupov výroby 

ocele s cieľom zlepšiť kvalitu výrobkov a 

zvýšiť produktivitu. Neoddeliteľnú súčasť 

hľadaných zlepšení tvorí znižovanie emisií, 

spotreby energie a vplyvu na životné 

prostredie, ako aj zlepšovanie využívania 

surovín a zachovávanie zdrojov. 

Výskumné projekty sa musia zameriavať 

na prelomové technológie v jednej alebo 

viacerých týchto oblastiach: 

Or. en 

 

Odôvodnenie 

Mali by sa podporovať prelomové technológie, ktoré umožňujú zníženie emisií, spotreby 

energie a vplyvu na životné prostredie a zároveň zvyšujú kvalitu a produktivitu výrobkov. 
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