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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom. 
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2008/376/ES o sprejetju 
Raziskovalnega programa Raziskovalnega sklada za premog in jeklo in o večletnih 
tehničnih smernicah za ta program
(COM(2020)0320 – C9-0214/2020 – 2020/0141(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2020)0320),

– ob upoštevanju člena 2(2) Protokola št. 37 o finančnih posledicah izteka Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo ter o Raziskovalnem skladu za 
premog in jeklo, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju 
Evropske unije in na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom 
(C9-0214/2020),

– ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A9-0000/2020),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo;

3. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Člen 1 – točka 1
Sklep 2008/376/ES
Člen 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskovalni program zagotavlja podporo Raziskovalni program zagotavlja podporo 
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skupnim raziskavam v premogovništvu in 
jeklarstvu. Poleg tega raziskovalni program 
podpira tehnološke preboje na področju 
pridobivanja čistega jekla, ki bodo privedli 
do skoraj brezogljične proizvodnje jekla, 
ter raziskovalne projekte, s katerimi se 
upravlja pravičen prehod nekdaj delujočih 
premogovnikov ali premogovnikov v 
postopku zapiranja in povezane 
infrastrukture v skladu z mehanizmom za 
pravični prehod in členom 4(2) Odločbe 
Sveta 2003/76/ES. Raziskovalni program 
je skladen s političnimi, znanstvenimi in 
tehnološkimi cilji Unije ter dopolnjuje 
dejavnosti, ki se izvajajo v državah 
članicah in znotraj obstoječih raziskovalnih 
programov EU, zlasti okvirnega programa 
za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (v nadaljnjem 
besedilu: okvirni program za raziskave).

skupnim raziskavam v premogovništvu in 
jeklarstvu, tudi malim in srednjim 
podjetjem. Poleg tega raziskovalni program 
podpira tehnološke preboje na področju 
pridobivanja čistega jekla, ki bodo privedli 
do skoraj brezogljične proizvodnje jekla, 
ter raziskovalne projekte, s katerimi se 
upravlja pravičen prehod nekdaj delujočih 
premogovnikov ali premogovnikov v 
postopku zapiranja in povezane 
infrastrukture v skladu z mehanizmom za 
pravični prehod in členom 4(2) Odločbe 
Sveta 2003/76/ES1. Raziskovalni program 
je skladen s političnimi, znanstvenimi in 
tehnološkimi cilji Unije ter dopolnjuje 
dejavnosti, ki se izvajajo v državah 
članicah in znotraj obstoječih raziskovalnih 
programov EU, zlasti okvirnega programa 
za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (v nadaljnjem 
besedilu: okvirni program za raziskave).

________________
1 Odločba Sveta 2003/76/ES z dne 
1. februarja 2003 o določitvi ukrepov za 
izvajanje Protokola o finančnih 
posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o 
Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, 
ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti (UL L 29, 5.2.2003). 
Spremenjena s Sklepom Sveta 2018/599 z 
dne 16. aprila 2018.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Člen 1 – točka 2
Sklep 2008/376/ES
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Cilji raziskovalnih projektov, ki 
podpirajo prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo Unije do leta 2050, so 
podpreti postopno opuščanje fosilnih goriv, 
razvijati nadomestne dejavnosti v 

1. Cilji raziskovalnih projektov, ki 
podpirajo industrijo pri prehodu na 
podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do 
leta 2050, so podpreti postopno opuščanje 
fosilnih goriv, razvijati nadomestne 
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nekdanjih premogovnikih ter preprečiti 
okoljsko škodo ali odpraviti njene 
posledice v premogovnikih v postopku 
zapiranja, nekdaj delujočih premogovnikih 
in njihovi okolici. Projekti so zlasti 
osredotočeni na naslednje:

dejavnosti v nekdanjih premogovnikih ali 
termoelektrarnah ter preprečiti okoljsko 
škodo ali odpraviti njene posledice v 
premogovnikih v postopku zapiranja, 
nekdaj delujočih premogovnikih in njihovi 
okolici. Projekti so zlasti osredotočeni na 
naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Člen 1 – točka 2
Sklep 2008/376/ES
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) razvoj in preskušanje tehnologij za 
zajemanje, uporabo in shranjevanje 
ogljikovega dioksida;

(a) razvoj in preskušanje tehnologij za 
zajemanje, uporabo in shranjevanje 
ogljikovega dioksida, povezanih z uporabo 
premoga, vključno z recikliranjem ogljika 
v gorivih in materialih, da bi se 
spodbujalo krožno gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Člen 1 – točka 2
Sklep 2008/376/ES
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) uporabo geotermalne energije v 
nekdanjih rudnikih;

(b) shranjevanje energije, proizvodnjo 
in shranjevanje vodika, proizvodnjo e-
goriv ter uporabo geotermalne energije v 
nekdanjih rudnikih;

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Člen 1 – točka 2
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Sklep 2008/376/ES
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) neenergetsko rabo in proizvodnjo 
surovin iz rudarskih odpadkov in ostankov 
iz nekdaj delujočih premogovnikov ali 
tistih v postopku zapiranja, pri čemer se 
ustrezno oceni, ali je njihov vpliv na 
podnebje, okolje in zdravje vpliv čim 
manjši in nižji kot pri nadomestnih 
rešitvah;

(c) neenergetsko rabo in proizvodnjo 
surovin iz premoga in lignita ter rudarskih 
odpadkov in ostankov, pridobljenih iz 
nekdaj delujočih premogovnikov ali iz 
premogovnikov v postopku zapiranja, pri 
čemer se ustrezno oceni, ali je njihov vpliv 
na podnebje, okolje in zdravje čim manjši 
in nižji kot pri nadomestnih rešitvah, ter 
poskrbi, da se proučijo in zagotovijo 
trajnostni viri;

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Člen 1 – točka 2
Sklep 2008/376/ES
Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) spodbujanje razvoja učinkovitih 
programov preusposabljanja in 
strokovnega izpopolnjevanja za delavce, 
prizadete zaradi postopne opustitve 
premoga. To vključuje raziskave o 
usposabljanju in preusposabljanju delovne 
sile, ki je ali je bila zaposlena v 
premogovništvu.

(e) ocenjevanje vpliva na zaposlovanje 
in lokalne skupnosti v regijah, ki so 
prizadete zaradi postopne opustitve 
premoga, in spodbujanje razvoja 
regionalnega koncepta za gospodarski 
razvoj, ustvarjanje delovnih mest ter 
učinkovite programe preusposabljanja in 
strokovnega izpopolnjevanja za prizadete 
delavce v teh regijah. To vključuje 
raziskave o usposabljanju in 
preusposabljanju delovne sile, ki je ali je 
bila zaposlena v premogovništvu, v 
podporo premogovniškim regijam pri 
prehodu.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Člen 1 – točka 4
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Sklep 2008/376/ES
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zmanjševanje okoljskih vplivov 
premogovnikov v prehodu

Zmanjševanje okoljskih vplivov 
premogovništva v prehodu

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Člen 1 – točka 4
Sklep 2008/376/ES
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prednost imajo projekti, v katerih je 
predviden en ali več naslednjih vidikov:

2. Prednost imajo projekti, ki temeljijo 
na inovativnih tehnologijah in v katerih je 
predviden en ali več naslednjih vidikov:

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Člen 1 – točka 4
Sklep 2008/376/ES
Člen 6 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ravnanje z rudarskimi odpadki, 
elektrofiltrskim pepelom in proizvodi 
razžvepljevanja iz premogovnikov v 
postopku zapiranja in nekdaj delujočih 
premogovnikov, skupaj z drugimi oblikami 
odpadkov, kjer je to primerno, ter njihova 
ponovna uporaba;

(c) ravnanje z rudarskimi odpadki, 
elektrofiltrskim pepelom in proizvodi 
razžvepljevanja iz premogovnikov in 
termoelektrarn v postopku zapiranja in 
nekdaj delujočih premogovnikov in 
termoelektrarn, skupaj z drugimi oblikami 
odpadkov, kjer je to primerno, ter njihova 
ponovna uporaba;

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Člen 1 – točka 4
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Sklep 2008/376/ES
Člen 6 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) obnova okolja nekdanjih obratov ali 
obratov v postopku zapiranja, ki so 
uporabljali premog, ter njihove okolice, 
zlasti vode, zemljišč, tal in biotske 
raznovrstnosti;

(f) obnova okolja nekdanjih s 
premogom povezanih obratov ali s 
premogom povezanih obratov v postopku 
zapiranja, ter njihove okolice, zlasti vode, 
zemljišč, tal in biotske raznovrstnosti;

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Člen 1 – točka 9
Sklep 2008/376/ES
Člen 10a – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) izboljšanje upravljanja delovne sile 
z napovednimi modeli za povpraševanje 
po delovni sili in njeno prerazporeditev.

Or. en



PR\1220384SL.docx 11/12 PE662.045v01-00

SL

OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije
Raziskovalni sklad za premog in jeklo (RSPJ) podpira raziskovalne in inovativne projekte v 
premogovništvu in jeklarstvu. Univerzam, raziskovalnim centrom in zasebnim podjetjem je za 
financiranje projektov vsako leto na voljo približno 40 milijonov EUR. Namen tega predloga 
je spremeniti Odločbo Sveta 2008/376/ES, da bi se uskladila „z znanstvenimi, tehnološkimi in 
političnimi cilji Skupnosti“ v skladu s členom 2 Odločbe Sveta 2008/376/ES. 

Cilj tega predloga Komisije je uskladiti raziskovalni program RSPJ s Pariškim sporazumom, 
evropskim zelenim dogovorom, naložbenim načrtom za trajnostno Evropo, novim akcijskim 
načrtom za krožno gospodarstvo ter novo industrijsko strategijo za Evropo.

Cilji predloga so zlasti naslednji: 

 posodobiti raziskovalne cilje za premog v skladu s podnebnimi, energetskimi in okoljskimi 
cilji. Cilj je tudi doseganje ogljične nevtralnosti do leta 2050 in načela „ne škodujmo“, 
zapisanega v evropskem zelenem dogovoru;

 podpreti pošten in pravičen prehod za premogovniške regije v skladu z načeli mehanizma 
za pravični prehod;

 pregledati raziskovalne cilje za jeklo, da bi se dala prednost skoraj brezogljičnim 
tehnologijam proizvodnje jekla ter njegovim uporabam in uporabnosti;

 zagotoviti možnost izvedbe dela raziskovalnega programa RSPJ s skupaj načrtovanimi 
evropskimi partnerstvi;

 zamenjati posebno ureditev za strokovnjake na podlagi okvirnega programa za raziskave s 
splošnimi pravili o plačanih zunanjih strokovnjakih, določenimi v finančni uredbi.

Stališče poročevalca
Poročevalec, ki tega poročila ni pripravil v svojem imenu, temveč kot predsednik Odbora za 
industrijo, raziskave in energetiko, poudarja, kako pomemben je sklad pri podpiranju jeklarstva 
in premogovništva v prehodu. Sklad bi moral pomagati zagotoviti, da nobena regija, ki jo ta 
prehod zadeva, ne bo zapostavljena in da jeklarstvo ostane konkurenčno.

Na tej stopnji bi želel poudariti naslednje ugotovitve, ki bi jih lahko odbor, kasneje pa tudi 
Parlament, upošteval pri razpravah in pri odločanju o tem predlogu:

 dobro je, da se v pregledu RSPJ spodbuja večja uporaba zasebnih in javnih naložb v 
raziskave, inovacije in nove tehnologije, s katerimi se razvijajo rešitve za bolj konkurenčno 
in trajnostno industrijo;

 z raziskovalnimi projekti bi bilo treba prispevati k trajnostnemu razogljičenju jeklarske 
industrije, kar bi EU omogočilo, da prevzame vodilno vlogo pri ponudbi nizkoogljičnih 
proizvodov, storitev in naprednih tehnologij v jeklarstvu;

 v raziskovalnem programu bi bilo treba pozorno spremljati gospodarske, okoljske in 
socialne cilje. S tem se zagotovi ustrezna podpora ne le komercialnim, temveč tudi javnim 
sektorjem v regijah v prehodu;

 v pregledu RSPJ bi se morala spodbujati uporaba tehnologij za krepitev krožnega 
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gospodarstva;
 pomembno je oceniti vpliv na zaposlovanje v regijah, prizadetih zaradi postopne opustitve 

premoga, ter obenem spodbujati priložnosti za prihodnji gospodarski razvoj in ustvarjanje 
delovnih mest v teh regijah.


