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Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο) 

Απόφαση 2008/376/ΕΚ 

Άρθρο 4 - τίτλος και παράγραφος 1 

 

Ισχύον κείμενο  Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 4, ο τίτλος και η 

παράγραφος 1 αντικαθίστανται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του 

κοινοτικού άνθρακα 

«Στήριξη της διαδικασίας 

αναδιάρθρωσης του κοινοτικού άνθρακα 

1. Στόχος των ερευνητικών έργων 

είναι να μειωθεί το συνολικό κόστος της 

εξόρυξης, να βελτιωθεί η ποιότητα των 

προϊόντων και να μειωθεί το κόστος της 

χρησιμοποίησης του άνθρακα. Τα 

ερευνητικά έργα καλύπτουν ολόκληρη την 

αλυσίδα παραγωγής του άνθρακα, ως 

εξής: 

1. Στόχος των ερευνητικών έργων 

είναι να μειωθεί ο κοινωνικός αντίκτυπος 

της αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας 

άνθρακα και του κλεισίματος των 

ανθρακωρυχείων στην Ευρώπη και να 

βελτιωθεί η ποιότητα διαβίωσης, από 

κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, 

των ανθρώπων στις περιοχές που 

επλήγησαν από την κρίση του τομέα του 

άνθρακα. Τα ερευνητικά έργα καλύπτουν 

ολόκληρη τη διεργασία αναδιάρθρωσης 

του κλάδου του άνθρακα, ως εξής: 

α) σύγχρονες τεχνικές εξερεύνησης 

κοιτασμάτων· 

α) αξιολόγηση της δυνατότητας 

εξεύρεσης νέας χρηματοδοτικής στήριξης 

για να διατηρηθεί η απασχόληση σε άλλες 

τοπικές βιομηχανικές δραστηριότητες, 

βάσει ατομικών και συλλογικών 

δεξιοτήτων· 

β) ολοκληρωμένος σχεδιασμός 

ανθρακωρυχείων· 

β) αξιολόγηση των υφιστάμενων και, 

ενδεχομένως, νέων δυνατοτήτων 

χρηματοδοτικής στήριξης για τη 

διαχείριση των μεταβάσεων στην αγορά 
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εργασίας, όπως ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο 

για δίκαιη μετάβαση· 

γ) υψηλής απόδοσης και 

αυτοματοποίησης τεχνολογίες διάνοιξης 

στοών και νέες και υφιστάμενες 

τεχνολογίες εξόρυξης ανάλογα με τη 

γεωλογική διαμόρφωση των ευρωπαϊκών 

κοιτασμάτων λιθάνθρακα· 

γ) χαρτογράφηση των βέλτιστων 

πρακτικών στον κοινωνικό διάλογο, τη 

συμμετοχή των εργαζομένων και των 

πολιτών και των συνοδευτικών μέτρων 

για τον μετασχηματισμό της αγοράς 

εργασίας και τη διάρθρωση της 

απασχόλησης στην περιοχή, π.χ. μέσω 

στοχευμένων οργανισμών που 

ειδικεύονται στις νέες ευκαιρίες 

απασχόλησης, κατάρτισης και 

επανακατάρτισης· 

δ) κατάλληλες τεχνολογίες 

υποστήριξης· 

δ) ειδική ανάλυση των επιπτώσεων 

των ιδιαίτερων, κοινωνικών, εργασιακών 

και οικονομικών προκλήσεων που 

επέφεραν οι γεωγραφικές συγκεντρώσεις 

σε πολλές περιοχές σε όλη την Ευρώπη 

προκειμένου να διατηρηθεί η 

περιφερειακή συνοχή· 

ε) συστήματα μεταφοράς· ε) ανάλυση των επιπτώσεων στις 

ευάλωτες κοινότητες, περιλαμβανομένων 

των προσπαθειών μετριασμού με σκοπό 

να μειωθεί το κοινωνικό και οικονομικό 

κόστος μετάβασης και να 

συμπεριληφθούν οι πληγείσες κοινότητες 

και οι εταιρείες εξόρυξης στη βάση 

υπολογισμού του συνολικού κόστους 

περιλαμβανομένου του κοινωνικού 

κόστους· 

στ) υπηρεσίες εφοδιασμού με 

ενέργεια, συστήματα επικοινωνίας και 

πληροφόρησης, μετάδοσης, 

παρακολούθησης και ελέγχου διεργασιών· 

 

ζ) τεχνικές προπαρασκευής του 

άνθρακα με βάση τις ανάγκες των 

αγορών· 

 

η) μετατροπή του άνθρακα· 

 

θ) καύση του άνθρακα. 

στ) περιφερειακή αντίληψη για τη 

μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και τη 

δημιουργία οικολογικών θέσεων 

εργασίας·» 

Or. en 
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Ερευνητικό πρόγραμμα του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα 

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

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 - σημείο -1α (νέο) 

Απόφαση 2008/376/ΕΚ 

Άρθρο 8 – στοιχεία ι α και ι β (νέα) 

 

Ισχύον κείμενο  Τροπολογία 

 (-1α) Στο άρθρο 8, προστίθενται τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

«ι α) πρόβλεψη νέων θέσεων εργασίας 

παράλληλα με τη βελτίωση των 

διεργασιών παραγωγής χάλυβα 

προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 

βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για τη 

μείωση των εκπομπών CO2, με στόχο τη 

βελτίωση της υγείας των εργαζομένων, 

την ενίσχυση της ποιότητας του 

προϊόντος και την αύξηση της 

παραγωγικότητας μέσω της απόδοσης· 

 ι β) έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 

με στόχο να δοθεί προτεραιότητα στον 

αντίκτυπο που θα έχει στην απασχόληση 

των εργαζομένων και της τοπικής 

κοινότητας η μείωση των εκπομπών και 

της κατανάλωσης ενέργειας και, κατά 

συνέπεια, ανάλογα με την περίπτωση, 

στις τεχνικές για τη διάγνωση σοβαρών 

περιβαλλοντικών ζημιών που 

προκαλούνται από υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις παραγωγής χάλυβα και 

στον τρόπο διόρθωσής τους, προκειμένου 

να εξασφαλίζεται η προσθετικότητα των 

επιλεγμένων έργων και η συμβολή τους 

στην ενίσχυση και την μακροπρόθεσμη 
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βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής 

άνθρακα και χάλυβα.» 

Or. en 

 

 


