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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0358/21 

Módosítás  21 

Edouard Martin 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja 

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

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – -1 pont (új) 

2008/376/EK határozat 

4 cikk – cím és 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg  Módosítás 

 -1. A 4. cikk címe és (1) bekezdése 

helyébe a következő szöveg lép: 

A közösségi szén versenyképességének 

javítása 

„A közösségi szén szerkezetátalakítási 

folyamatának támogatása 

(1) A kutatási program célja a 

bányászati termelés összköltségeinek 
csökkentése, a termékek minőségének 

fejlesztése, valamint a szénfelhasználás 

költségeinek csökkentése. A kutatási 

projektek felölelik a teljes széntermelési 

láncot, a következők szerint: 

(1) A kutatási program célja a szénipar 

szerkezetátalakításával és az európai 

szénbányák bezárásával járó társadalmi 

hatások csökkentése, és a szénágazat 

válsága által sújtott régiókban élő 

emberek életminőségének javítása 

társadalmi és környezeti szempontból. A 

kutatási projektek felölelik a teljes 

szénipari szerkezetátalakítási folyamatot, 

a következők szerint: 

a) modern rétegvizsgálati technikák; a) új pénzügyi támogatási 

lehetőségek értékelése a foglalkoztatásnak 

egyéb helyi ipari tevékenységekben való 

fenntartása érdekében, egyéni és kollektív 

készségek alapján; 

b) integrált bányászati tervezés; b) a meglévő és a lehetséges új 

pénzügyi támogatási lehetőségek, mint 

például a méltányos átmenetet támogató 

európai alap értékelése a munkaerőpiaci 

átmenet kezelése érdekében; 

c) az európai feketekőszén-készletek 

földrajzi jellemzőinek megfelelő, 

rendkívül hatékony, nagymértékben 

c) a társadalmi párbeszéd, a 

munkavállalók és az érintett területeken 

élő emberek részvétele és a régiókban a 
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automatizált, új és meglévő kitermelési és 

bányászati technológiák; 

munkaerőpiac és a foglalkoztatási 

szerkezet átalakulásának kísérő 

intézkedései terén bevált gyakorlatok 

feltérképezése, például új foglalkoztatási 

lehetőségekre, képzésre és átképzésre 

szakosodó célzott ügynökségeken 

keresztül; 

d) megfelelő támogató technológiák; d) a földrajzi koncentráció által 

számos európai régióban előidézett 

társadalmi, foglalkoztatási és gazdasági 

kihívások külön hatáselemzése a 

regionális kohézió fenntartása érdekében; 

e) szállítási rendszerek; e) a sérülékeny közösségekre 

gyakorolt hatás elemzése, többek között az 

átmenet társadalmi és gazdasági 

hatásainak csökkentésére és az érintett 

közösségek és bányászati vállalatok 

bevonására tett enyhítő intézkedések a 

teljes költségelszámolás alapján, beleértve 

a társadalmi költséget is; 

f) energiaellátási szolgáltatások, 

kommunikációs és információs, átviteli, 

ellenőrzési és folyamatirányító 

rendszerek; 

 

g) a fogyasztói piacok szükségletéhez 

igazodó szén-előkészítési technikák; 

 

h) szénátalakítás; 

 

i) szénégetés. 

f) a jövőbeli gazdasági fejlődés 

regionális koncepciója és környezetbarát 

munkahelyek kialakítása;” 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/22 

Módosítás  22 

Edouard Martin 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja 

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

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – -1 a pont (új) 

2008/376/EK határozat 

8 cikk – j a és j b pont (új) 

 

Hatályos szöveg  Módosítás 

 -1a. A 8. cikk a következő pontokkal 

egészül ki: 

 

„ja) új munkahelyek tervezése az 

acélgyártási folyamatok javításával együtt 

a CO2-kibocsátások csökkentésére 

szolgáló legjobb elérhető technológiák 

megfontolása érdekében a munkavállalók 

egészségének javítása, a termékminőség 

javítása és hatékonyság révén a 

termelékenység növelése céljából; 

 jb) kutatás és technológiai fejlesztés 

abból a célból, hogy kiemelt figyelmet 

kapjon a kibocsátások és az 

energiafogyasztás csökkentése révén a 

munkavállalók foglalkoztatására és a 

helyi közösségekre gyakorolt hatás, és 

ezért adott esetben a meglévő acélgyártó 

berendezések által okozott súlyos 

környezeti károk azonosítására és 

helyreállítására szolgáló technikák a 

kiválasztott projektek addicionalitása és az 

európai széntermelés és acélgyártás 

erősítéséhez és hosszú távú 

életképességéhez való hozzájárulásuk 

biztosítása érdekében.” 

Or. en 
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