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7.12.2016 A8-0358/16 

Ändringsförslag  16 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led -1 (nytt) 

Beslut 2008/376/EG 

Artikel 3 – led 1 – led g 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1) Artikel 3 led 1 led g utgår.  

Or. en 

 

Motivering 

Oljeskiffer har i EU-publikationer nyligen definierats som okonventionella bränslen, inte som 

kol. 
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7.12.2016 A8-0358/17 

Ändringsförslag  17 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led -1a (nytt) 

Beslut 2008/376/EG 

Artikel 4 – punkterna 2 och 3 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 

 

 

2. Forskningsprojekten ska också utveckla 

vetenskap och metoder för att nå en bättre 

kunskap om fyndigheternas uppförande 

och hur de kan kontrolleras med hänsyn 

till berggrundens tryck, gasutsläpp, 

explosionsrisk, ventilation och alla andra 

faktorer som påverkar gruvdriften. 

Forskningsprojekt med denna inriktning 

ska kunna ge resultat som på kort eller 

medellång sikt kan tillämpas på en 

betydande del av EU:s produktion. 

(-1a) I artikel 4 ska punkterna 2 och 3 

ersättas med följande: 

 

 

”2. Forskningsprojekten ska också syfta till 

kartläggning av bästa praxis och framsteg 

i arbetet med att återgå till ekologisk 

balans och produktiv användning av 

kolgruvor, efter att de en gång upphört att 

användas för gruvdriftsändamål. 

Forskningsprojekten ska säkerställa en 

effektiv rehabilitering av områden som 

utmärks av kraftiga ingrepp i 

markanvändningen, anhopningar av 

berg- och jordmassor samt sänkta 

grundvattennivåer. 
 a) Avveckling av anläggningar, 

byggnader och utrustning ovan jord, där 

det också ska ingå att kraftverk och 

gruvmaskinerier rivs och avfallet i 

samband med detta bortskaffas. 

 b) Arbete för att jordbruksmark och 

skogsmark ska kunna återföras i 

produktiv användning. 

 c) Sanering av förorenade områden. 

d) Utveckling av en självreglerande 

vattenbalans, bl.a. i form av att 
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ursprungliga grundvattennivåer återställs, 

dagbrott vattenfylls och vattenkvaliteten 

förbättras. 

e) Tryggande av geoteknisk och allmänt 

säkerhet, exempelvis i form av att 

säkerhetsåtgärder vidtas kring öppna 

gruvhål och markformationer ovan jord 

görs stabila mot jordskred. 

f) Upprättande av en översiktsplan för 

regional användning av platser där 

gruvdrift tidigare förekommit. 

3. Företräde ska ges till projekt som har 

minst ett av följande syften: 

3. Företräde ska ges till projekt som har 

minst ett av följande syften: 

a) Att integrera enskilda tekniska 

lösningar i system och metoder samt att 

utveckla integrerade brytningsmetoder. 

a) En helhetssyn på industriell 

omstrukturering, en socialt rättvis 

omställning av arbetsmarknaden och ett 

återställande av miljön. 

b) Att minska produktionskostnaderna 

väsentligt.  

b) Att väsentligt minska kostnaderna för 

rehabiliteringsverksamheten och att skapa 

nytta för miljön. 

c) Att främja gruvsäkerheten och miljön. c) Ett regionalt upplägg för framtida 

ekonomisk utveckling och skapande av 

gröna arbetstillfällen, med en anpassad 

omvandling av sysselsättningsstrukturen.” 

Or. en 

 

Motivering 

Eftersom gemenskapens kolindustri är stadd i ständig strukturomvandling bör fonden stödja 

forskning kring begränsning av de konsekvenser det för med sig för ekonomi, samhälle och 

miljö av att gruvor stängs. 
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7.12.2016 A8-0358/18 

Ändringsförslag  18 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

 Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 11a (nytt) 

Beslut 2008/376/EG 

Bilaga – tabell 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (11a) I bilagan ska tabell 1 ersättas med 

följande: 

”BILAGA: ”BILAGA: 

Den rådgivande grupp för kol som avses i 

artikel 22 ska ha följande sammansättning: 

Den rådgivande grupp för kol som avses i 

artikel 22 ska ha följande sammansättning: 

Ledamöter               Totalt, högst Ledamöter               Totalt, högst 

a) Från kolproducenter/riksförbund eller 

forskningscentrum med anknytning till 

dessa                                                           8 

a) Från kolproducenter/riksförbund eller 

forskningscentrum med anknytning till 

dessa                                                           8 

b) Från organisationer som representerar 

kolproducenter på europeisk nivå              2 

b) Från organisationer som representerar 

kolproducenter på europeisk nivå              2 

c) Från kolförbrukare eller 

forskningscentrum med anknytning till 

dessa                                                           8 

c) Från kolförbrukare eller 

forskningscentrum med anknytning till 

dessa                                                           8 

d) Från organisationer som representerar 

kolförbrukare på europeisk nivå                2 

d) Från organisationer som representerar 

kolförbrukare på europeisk nivå                2 

e) Från organisationer som representerar 

arbetstagare                                                2 

e) Från organisationer som representerar 

arbetstagare                                                2 

f) Från organisationer som representerar 

leverantörer av utrustning                          2 

f) Från organisationer som representerar 

leverantörer av utrustning                          2 

 g) Från icke-statliga organisationer som 

företräder medborgarna.                    4 

 

 

h) Från icke-statliga organisationer som 

företräder miljöintressen på europeisk 
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Ledamöterna måste ha en bred kompetens 

och personlig sakkunskap inom ett eller 

flera av följande områden: 

nivå.             2 

 

Ledamöterna måste ha en bred kompetens 

och personlig sakkunskap inom ett eller 

flera av följande områden: 

brytning och användning av kol samt 

miljö- och samhällsfrågor, inklusive 

säkerhetsaspekter.” 

                                                                 24 

brytning och användning av kol samt 

miljö- och samhällsfrågor, inklusive 

säkerhetsaspekter.” 

                                                                 30 

  

  

Or. en 

 

Motivering 

I överensstämmelse med kommissionens beslut (2016)3301 final, 

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

ON_EN.pdf, ombudsmannens rekommendationer 

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

Europaparlamentets pågående samråd om kontroll över registret och sammansättningen av 

kommissionens expertgrupper (2015/2319 (INI)) måste en balans mellan olika intressen i de 

rådgivande grupperna säkerställas. 
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7.12.2016 A8-0358/19 

Ändringsförslag  19 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

 Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 11b (nytt) 

Beslut 2008/376/EG 

Bilaga – tabell 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (11b) I bilagan ska tabell 2 ersättas med 

följande: 

”Den rådgivande grupp för stål som avses i 

artikel 22 ska ha följande sammansättning: 

”Den rådgivande grupp för stål som avses i 

artikel 22 ska ha följande sammansättning: 

Ledamöter Totalt, högst Ledamöter Totalt, högst 

a) Från stålindustrier/riksförbund eller 

forskningscentrum med anknytning till 

dessa                                                         21 

a) Från stålindustrier/riksförbund eller 

forskningscentrum med anknytning till 

dessa                                                         15 

b) Från organisationer som representerar 

producenter på europeisk nivå                   2 

b) Från organisationer som representerar 

producenter på europeisk nivå                   2 

c) Från organisationer som representerar 

arbetstagare                                                2 

c) Från organisationer som representerar 

arbetstagare                                                2 

d) Från organisationer som representerar 

processindustrier eller stålförbrukare i 

efterföljande led                                         5 

d) Från organisationer som representerar 

processindustrier eller stålförbrukare i 

efterföljande led                                         5 

 e) Från icke-statliga organisationer som 

företräder miljöintressen         4 

 f) Från icke-statliga organisationer som 

företräder miljöintressen på europeisk 

nivå                                                            2 

                                                              30                                                                 30 

Ledamöterna måste ha en bred kompetens 

och personlig sakkunskap inom ett eller 

flera av följande områden: 

Ledamöterna måste ha en bred kompetens 

och personlig sakkunskap inom ett eller 

flera av följande områden: 
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råmaterial, järnframställning, 

stålframställning, kontinuerlig gjutning, 

varm- och/eller kallvalsning, 

slutbearbetning och/eller ytbehandling av 

stål, utveckling av stålkvaliteter och/eller 

stålprodukter, stålets användning och 

egenskaper samt miljö- och samhällsfrågor, 

inklusive säkerhetsaspekter.” 

råmaterial, järnframställning, 

stålframställning, kontinuerlig gjutning, 

varm- och/eller kallvalsning, 

slutbearbetning och/eller ytbehandling av 

stål, utveckling av stålkvaliteter och/eller 

stålprodukter, stålets användning och 

egenskaper samt miljö- och samhällsfrågor, 

inklusive säkerhetsaspekter.” 

  

Or. en 

 

Motivering 

I överensstämmelse med kommissionens beslut (2016)3301 final, 

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

ON_EN.pdf, ombudsmannens rekommendationer 

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

Europaparlamentets pågående samråd om kontroll över registret och sammansättningen av 

kommissionens expertgrupper (2015/2319 (INI)) måste en balans mellan olika intressen i de 

rådgivande grupperna säkerställas. 



 

AM\1112195SV.docx  PE596.595v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.12.2016 A8-0358/20 

Ändringsförslag  20 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led -1b (nytt) 

Beslut 2008/376/EG 

Artikel 8 – inledningen 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 

 

”Forskning och teknisk utveckling (FoTU) 

ska syfta till att förbättra processerna för 

stålframställning för att förbättra 

produktkvaliteten och höja produktiviteten. 

Minskning av utsläppen, 

energiförbrukningen och 

miljökonsekvenserna, förbättrat utnyttjande 

av råmaterialet och resursbevarande ska 

ingå som en väsentlig del av de 

förbättringar som eftersträvas. 

Forskningsprojekten ska vara inriktade på 

ett eller flera av följande områden:” 

(-1b) I artikel 8 ska inledningen ersättas 

med följande: 

”Forskning och teknisk utveckling (FoTU) 

ska syfta till att förbättra processerna för 

stålframställning för att förbättra 

produktkvaliteten och höja produktiviteten. 

Minskning av utsläppen, 

energiförbrukningen och 

miljökonsekvenserna, förbättrat utnyttjande 

av råmaterialet och resursbevarande ska 

ingå som en väsentlig del av de 

förbättringar som eftersträvas. 

Forskningsprojekten ska vara inriktade på 

banbrytande teknik på ett eller flera av 

följande områden:” 

Or. en 
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Motivering 

Man bör stödja banbrytande teknik som möjliggör utsläppsminskningar och inverkar på 

energiförbrukningen och konsekvenserna för miljön, och samtidigt förbättrar 

produktkvaliteten och produktiviteten. 

 


