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7.12.2016 A8-0358/21 

Alteração  21 

Edouard Martin 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programa de Investigação do Fundo de Investigação do Carvão e do Aço 

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

Proposta de decisão 

Artigo 1 – ponto -1 (novo) 

Decisão 2008/376/CE 

Artigo 4 – título e n.º 1 

 

Texto em vigor  Alteração 

 -1. No artigo 4.º, o título e o primeiro 

parágrafo passam a ter a seguinte 

redação: 

Melhorar a posição concorrencial do 

carvão comunitário 

Apoiar o processo de restruturação do 

carvão comunitário 

1. Os projetos de investigação devem 

ter por objetivo reduzir o custo total da 

produção mineira, melhorar a qualidade 

dos produtos e reduzir os custos da 

utilização do carvão. Os projetos de 

investigação englobam toda a cadeia de 

produção do carvão, designadamente: 

1. Os projetos de investigação devem 

ter por objetivo reduzir o impacto social da 

reestruturação da indústria carbonífera e 

o encerramento das minas de carvão na 

Europa e melhorar, do ponto de vista 

social e ambiental, a qualidade de vida das 

populações nas regiões afetadas pela crise 

do setor do carvão. Os projetos de 

investigação englobam todo o processo de 

restruturação da indústria do carvão, 

designadamente: 

a) Técnicas modernas de prospeção 

das jazidas; 

a) Avaliação da possibilidade de 

encontrar novos apoios financeiros, a fim 

de manter o emprego noutras atividades 

industrializadas locais, com base em 

competências individuais e coletivas; 

b) Planificação mineira integrada;  b) Avaliação das atuais e eventuais 

novas possibilidades de apoio financeiro 

para gerir as transições no mercado 

laboral, como, por exemplo, um Fundo 

Europeu para uma Transição Justa; 

c) Técnicas de perfuração e técnicas c) Levantamento das melhores 
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de extração de elevado rendimento, novas 

ou já existentes, amplamente 

automatizadas, adaptadas às 

particularidades geológicas das jazidas de 

hulha na Europa; 

práticas em matéria de diálogo social, 

participação dos trabalhadores e dos 

cidadãos e medidas de acompanhamento 

para a transformação do mercado de 

trabalho e da estrutura do emprego na 

região, por exemplo, através de agências 

específicas, especializadas em novas 

oportunidades de emprego, formação e 

reconversão; 

d) Técnicas de sustentação 

adequadas; 

d) Análise do impacto específico 

relativa aos desafios particulares, sociais, 

laborais e económicos decorrentes das 

concentrações geográficas em numerosas 

regiões da Europa, a fim de manter a 

coesão regional; 

e) Sistemas de transporte; e) Análise de impacto nas 

comunidades vulneráveis, incluindo 

esforços de atenuação destinados a 

reduzir os custos sociais e económicos da 

transição e a envolver as comunidades 

afetadas, assim como as empresas 

mineiras, com base numa contabilidade 

dos custos totais, incluindo o custo 

societal; 

f) Serviços de alimentação elétrica, 

sistemas de comunicação e informação, 

transmissão, monitorização e controlo dos 

processos; 

 

g) Técnicas de preparação do carvão 

baseadas nas necessidades dos mercados 

consumidores; 

 

h) Conversão do carvão;  

 

i) Combustão do carvão;  

f) Um conceito regional para o 

futuro desenvolvimento económico e a 

criação de empregos ecológicos; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/22 

Alteração  22 

Edouard Martin 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programa de Investigação do Fundo de Investigação do Carvão e do Aço 

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

Proposta de decisão 

Artigo 1 – ponto -1-A (novo) 

Decisão 2008/376/CE 

Artigo 8 – alíneas j-A) e j-B) (novas) 

 

Texto em vigor  Alteração 

 -1-A. Ao artigo 8.º são aditados as 

seguintes alíneas: 

 

«j-A) A antecipação de novas profissões, 

paralelamente à melhoria dos processos 

de produção do aço, a fim de analisar as 

melhores tecnologias disponíveis para a 

redução das emissões de CO2, no intuito 

de melhorar a saúde dos trabalhadores e a 

qualidade dos produtos e aumentar a 

produtividade através da eficácia; 

 j-B) Investigação e desenvolvimento 

tecnológico, com o objetivo de conferir 

prioridade às consequências para o 

emprego dos trabalhadores e das 

populações limítrofes resultantes da 

redução de emissões e do consumo de 

energia e, por conseguinte, sempre que 

pertinente, técnicas de diagnóstico de 

danos ambientais muito graves causados 

por instalações de produção de aço e 

meios de recuperação, a fim de assegurar 

a adicionalidade dos projetos selecionados 

e o respetivo contributo para o reforço e a 

viabilidade a longo prazo da produção 

europeia de carvão e aço;» 

  Or. en 
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