
 

AM\1112173LV.docx  PE596.595v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2016 A8-0358/21 

Grozījums Nr.  21 

Edouard Martin 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – -1. punkts (jauns) 

Lēmums 2008/376/EK 

4. pants – virsraksts un 1. punkts 

 

Spēkā esošais teksts  Grozījums 

 (-1) lēmuma 4. panta virsrakstu un 1. 

punktu aizstāj ar šādu: 

Kopienas ogļu konkurētspējas uzlabošana „Atbalsts Kopienas ogļu 

pārstrukturēšanas procesam  

1. Pētījumu programmas mērķis ir 

samazināt vispārējās kalnrūpniecības 

izmaksas, celt ražojumu kvalitāti un 

samazināt ogļu izmantošanas izmaksas. 

Pētniecības projekti aptver visu 

ogļrūpniecības ķēdi: 

1. Pētniecības projektu mērķis ir 

samazināt ogļrūpniecības 

pārstrukturēšanas un ogļu raktuvju 

slēgšanas sociālo ietekmi Eiropā un 

sociālajā un vides ziņā uzlabot cilvēku 

dzīves kvalitāti reģionos, kurus skārusi 

ogļrūpniecības nozares krīze. Pētniecības 

projekti aptver visu ogļrūpniecības 

pārstrukturēšanas procesu, kurā ietilpst: 

(a) modernas atradņu pētniecības 

tehnoloģijas; 

(a) iespēju izvērtēšana jauna 

finansiālā atbalsta meklēšanai ar mērķi 

saglabāt nodarbinātību citās vietējās 

rūpniecības darbībās, pamatojoties uz 

individuālajām un kolektīvajām prasmēm; 

(b) integrēta raktuvju plānošana; (b) esošo un iespējamo jauno 

finansiālā atbalsta iespēju izvērtēšana ar 

mērķi pārvaldīt pārmaiņas darba tirgū, 

piemēram, saistībā ar Eiropas fondu 

taisnīgai pārejai; 

(c) īpaši efektīvas, pārsvarā 

automatizētas rakšanas, kā arī jaunas un 

jau izstrādātas kalnrūpniecības 

tehnoloģijas, kas atbilst ģeoloģiskām 

(c) paraugprakses noteikšana 

sociālajā dialogā, darba ņēmēju un 

iedzīvotāju līdzdalībā un papildpasākumos 

attiecībā uz darba tirgus un 
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Eiropas akmeņogļu atradņu īpašībām; nodarbinātības struktūras pārveidi 

reģionā, piemēram, ar tādu mērķtiecīgu 

aģentūru starpniecību, kas specializējas 

jaunu nodarbinātības iespēju, apmācības 

un pārkvalifikācijas jomā; 

(d) attiecīgas palīgtehnoloģijas; (d) tādu konkrētu sociālu, 

nodarbinātības un ekonomikas problēmu 

īpaša ietekmes analīze, kuras izraisījuši 

ģeogrāfiskā apgabalā koncentrēti 

uzņēmumi vairākos reģionos visā Eiropā, 

lai saglabātu reģionālo kohēziju; 

(e) transporta sistēmas; (e) ietekmes uz neaizsargātām 

kopienām analīze, ietverot seku 

mazināšanas centienus ar mērķi 

samazināt pārejas sociālās un 

ekonomiskās izmaksas un iesaistīt skartās 

kopienas un kalnrūpniecības uzņēmumus, 

pamatojoties uz visu izmaksu aprēķinu, 

ieskaitot sociālās izmaksas; 

(f) energoapgādes pakalpojumi, 

sakaru un informācijas sistēmas, 

pārvades, pārraudzības un procesu 

kontroles sistēmas; 

 

(g) ogļu pārstrādes tehnoloģijas, kas 

pielāgotas patērētāju tirgus vajadzībām; 

 

(h) ogļu pārstrāde; 

 

(i) ogļu dedzināšana. 

(f) reģionāla koncepcija turpmākai 

ekonomiskai attīstībai un zaļo darbvietu 

izveidei.”; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/22 

Grozījums Nr.  22 

Edouard Martin 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programma 

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

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – -1.a punkts (jauns) 

Lēmums 2008/376/EK 

8. pants – ja un jb apakšpunkti 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (–1a) lēmuma 8. pantam pievieno šādus 

apakšpunktus: 

 

‘(ja) jaunu darbvietu prognozes saistībā 

ar tērauda ražošanas procesu uzlabošanu, 

lai ņemtu vērā labāko pieejamo 

tehnoloģiju izmantošanu un tādā veidā 

samazinātu CO2 emisijas un sasniegtu 

mērķi, kas paredz, paaugstinot efektivitāti, 

veicināt darba ņēmēju veselību, produktu 

kvalitāti un uzlabotu ražīgumu; 

 (jb) pētniecības un tehnoloģiju attīstība 

ar mērķi prioritizēt emisiju un 

energopatēriņa samazināšanas ietekmi uz 

darba ņēmēju nodarbinātību un vietējiem 

iedzīvotājiem un tādēļ attiecīgos 

gadījumos metodes tāda ļoti nopietna 

vides kaitējuma noteikšanai, ko 

izraisījušas esošās tērauda ražošanas 

iekārtas, un to atjaunošanas veidi, lai 

nodrošinātu izraudzīto projektu 

papildinošo ietekmi un ieguldījumu 

Eiropas tērauda un ogļu ražošanas 

stiprināšanā un ilgtermiņa dzīvotspējā.” 

Or. en 

 


