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7.12.2016 A8-0358/21 

Emenda  21 

Edouard Martin 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Rapport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programm ta' Riċerka tal-Fond Ewropew għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar 

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

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – punt -1 (ġdid) 

Deċiżjoni 2008/376/KE 

Artikolu 4 – titolu u paragrafu 1 

 

Test fis-seħħ  Emenda 

 (-1) Fl-Artikolu 4, it-titolu u l-

paragrafu 1 huma sostitwiti b'dan li ġej: 

Titjib tal-pożizzjoni kompetittiva tal-

faħam tal-Komunità 

"Appoġġ għall-proċess ta' ristrutturar tal-

faħam tal-Komunità 

1. Il-proġetti ta' riċerka għandhom 

jimmirraw li jnaqqsu l-ispejjeż totali tal-

produzzjoni tal-faħam mill-mini tat-

tħaffir, jtejjbu l-kwalità tal-prodotti u 

jnaqqsu l-ispejjeż ta' l-użu tal-faħam. Il-

proġetti ta' riċerka għandhom jinkludu l-

katina kollha tal-produzzjoni tal-faħam, 

kif ġej: 

1. Il-proġetti ta' riċerka għandhom 

jimmiraw li jnaqqsu l-impatt soċjali tar-

ristrutturar tal-industrija tal-faħam u tal-

għeluq tal-minjieri tal-faħam fl-Ewropa u 

li jtejbu l-kwalità tal-ħajja, dik soċjali u 

ambjentali, tal-persuni fir-reġjuni milquta 

mill-kriżi tas-settur tal-faħam. Il-proġetti 

ta' riċerka għandhom jinkludu l-proċess 

kollu ta' ristrutturar tal-industrija tal-

faħam, kif ġej: 

(a) tekniki moderni sabiex jkunu 

eżaminati d-depożiti; 

(a) Evalwazzjoni tal-possibbiltà li 

jinstab appoġġ finanzjarju ġdid biex 

jinżammu l-impjiegi f'attivitajiet 

industrijali lokali oħra, abbażi ta' ħiliet 

individwali u kollettivi; 

(b) ippjanar integrat tal-minjieri; (b) Evalwazzjoni tal-possibbiltajiet 

eżistenti u possibbilment ġodda ta' appoġġ 

finanzjarju biex jiġu ġestiti tranżizzjonijiet 

fis-suq tax-xogħol, bħal Fond Ewropew 

għal tranżizzjoni ġusta; 

(c) teknoloġiji ġodda u eżistenti ta' 

tħaffir għall-faħam li huma effiċjenti 

ħafna, u fil-biċċa l-kbira awtomatizzati, 

(c) Immappjar tal-aħjar prattiki fid-

djalogu soċjali, il-parteċipazzjoni tal-

ħaddiema u taċ-ċittadini u miżuri ta' 
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skond il-karatteristiċi ġeoloġiċi tad-

depożiti Ewropej ta' faħam iebes; 

akkumpanjament għat-trasformazzjoni 

tas-suq tax-xogħol u l-istruttura tal-

impjieg fir-reġjun, pereżempju permezz ta' 

aġenziji mmirati speċjalizzati fl-

opportunitajiet ġodda ta' impjieg, taħriġ u 

taħriġ mill-ġdid; 

(d) teknoloġiji xierqa ta' appoġġ; (d) Analiżi tal-impatt speċjali tal-isfidi 

partikolari, soċjali, tal-impjieg u 

ekonomiċi kkawżati minn 

konċentrazzjonijiet ġeografiċi f'bosta 

reġjuni fl-Ewropa kollha bil-ħsieb li 

tinżamm il-koeżjoni reġjonali; 

(e) sistemi ta' trasport; (e) Analiżi tal-impatt fuq komunitajiet 

vulnerabbli, inklużi sforzi ta' mitigazzjoni 

biex jitnaqqsu l-kostijiet soċjali u 

ekonomiċi tat-tranżizzjoni u biex jiġu 

involuti l-komunitajiet affettwati u l-

kumpaniji tat-tħaffir fil-minjieri abbażi 

tal-kostijiet totali, inkluż il-kost soċjetali; 

(f) servizzi ta' provista ta' l-elettriku, 

sistemi ta' komunikazzjoni u 

informazzjoni, trażmissjoni, sistemi ta' 

monitoraġġ u kontroll tal-proċess; 

 

(g) tekniki ta' preparazzjoni tal-

faħam, orjentati lejn il-ħtiġijiet tas-swieq 

tal-konsumaturi; 

 

(h) konverżjoni tal-faħam; 

 

(i) kombustjoni tal-faħam. 

(f) Kunċett reġjonali għal żvilupp 

ekonomiku futur u l-ħolqien ta' impjiegi 

ekoloġiċi;" 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/22 

Emenda  22 

Edouard Martin 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Rapport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programm ta' Riċerka tal-Fond Ewropew għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar 

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

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – punt -1a (ġdid) 

Deċiżjoni 2008/376/KE 

Artikolu 8 – punti ja u jb (ġdid) 

 

Test fis-seħħ  Emenda 

 (-1a) Fl-Artikolu 8, jiżdiedu l-punti li 

ġejjin: 

 

"(ja) l-antiċipazzjoni ta' impjiegi ġodda 

flimkien ma' titjib fil-proċessi ta' 

produzzjoni tal-azzar bil-ħsieb li jkunu 

kkunsidrati l-aħjar teknoloġiji disponibbli 

sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2, 

bl-objettiv titjieb is-saħħa tal-ħaddiema, 

il-kwalità tal-prodott u tiżdied il-

produttività permezz tal-effiċjenza; 

 (jb) l-iżvilupp fit-teknoloġija u fir-

riċerka bl-għan li jkun prijoritizzat l-

impatt fuq l-impjiegi tal-ħaddiema u l-

komunità lokali fit-tnaqqis tal-

emissjonijiet tal-emissjonijiet u l-konsum 

tal-enerġija u għalhekk, fejn rilevanti, 

f'tekniki ta' dijanjosi serja tal-ħsara 

ambjentali kkawżata mill-istallazzjonijiet 

eżistenti tal-azzar u l-mod li bih tiġi 

rkuprata, bil-ħsieb li tkun żgurata l-

addizzjonalità tal-proġetti magħżula u l-

kontribut tagħhom għat-tisħiħ u l-

vijabbiltà fuq terminu twil tal-produzzjoni 

Ewropea tal-azzar u l-faħam." 

Or. en 
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