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7.12.2016 A8-0358/21 

Amendamentul  21 

Edouard Martin 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel 

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

Propunere de decizie 

Articolul 1 – punctul -1 (nou) 

Decizia 2008/376/EC 

Articolul 4 – titlu și alineatul 1 

 

Textul în vigoare  Amendamentul 

 (-1) La articolul 4, titlul și alineatul (1) 

se înlocuiesc cu următorul text: 

Îmbunătățirea poziției competitive a 

cărbunelui comunitar 

„Sprijinirea procesului de restructurare a 

cărbunelui comunitar 

1. Proiectele de cercetare urmăresc 

reducerea costurilor totale ale producției 

miniere, îmbunătățirea calității produselor 

și reducerea costurilor utilizării 

cărbunelui. Proiectele de cercetare cuprind 

întreg lanțul producției de cărbune: 

1. Proiectele de cercetare urmăresc 

reducerea impactului social al 

restructurării industriei cărbunelui și al 

închiderii minelor de cărbune din 

Europa, precum și îmbunătățirea calității 

vieții, din punct de vedere social și 

ecologic, pentru persoanele din regiunile 

afectate de criza din sectorul cărbunelui. 

Proiectele de cercetare cuprind întreg 

procesul de restructurare a industriei 

cărbunelui după cum urmează: 

(a) tehnici moderne de topografiere a 

zăcămintelor; 

(a) evaluarea posibilității de a găsi 

surse noi de susținere financiară pentru 

menținerea nivelului de ocupare a forței 

de muncă în alte activități industrializate 

de la nivel local, pe baza competențelor 

individuale și colective;  

(b) planificarea integrată a minelor; (b) evaluarea posibilităților actuale și 

a unor eventuale noi posibilități de sprijin 

financiar pentru gestionarea tranzițiilor 

pe piața muncii, precum un fond 

european pentru o tranziție echitabilă; 

(c) excavare foarte eficientă, în mare (c) inventarierea celor mai bune 
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parte automatizată, și tehnologii de 

extracție minieră noi și deja existente care 

să corespundă caracteristicilor geologice 

ale zăcămintelor de antracit din Europa; 

practici în materie de dialog social, 

participarea lucrătorilor și a cetățenilor și 

măsuri de însoțire pentru transformarea 

pieței forței de muncă și a structurii de 

ocupare a forței de muncă din regiune, de 

exemplu, prin agenții specializate în 

crearea de noi oportunități de ocupare a 

forței de muncă, formare și reformare 

profesională; 

(d) tehnologii de sprijin adecvate; (d) analiza impactului specific al 

provocărilor speciale sociale, în materie 

de ocupare a forței de muncă și 

economice cauzate de concentrările 

geografice din numeroase regiuni în 

întreaga Europă, pentru a menține 

coeziunea regională; 

(e) sisteme de transport; (e) analiza impactului asupra 

comunităților vulnerabile, inclusiv 

eforturile de atenuare în vederea reducerii 

costurilor sociale și economice ale 

tranziției și implicarea comunităților 

afectate, precum și a companiilor miniere 

pe baza contabilității costurilor totale, 

inclusiv a costurilor societale; 

(f) servicii pentru sursele de energie, 

comunicare și informații, transmisie, 

monitorizare și sisteme de control al 

procesului; 

 

(g) tehnici de preparare a cărbunelui, 

orientate după nevoile piețelor de 

consumatori; 

 

(h) conversia cărbunelui; 

 

(i) arderea cărbunelui. 

(f) un concept regional pentru 

dezvoltarea economică viitoare și crearea 

de locuri de muncă ecologice;” 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/22 

Amendamentul  22 

Edouard Martin 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel 

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

Propunere de decizie 

Articolul 1 – punctul -1 a (nou) 

Decizia 2008/376/EC 

Articolul 8 – literele ja și jb (noi) 

 

Textul în vigoare  Amendamentul 

 (-1a) La articolul 8 se adaugă 

următoarele litere: 

 

„(ja) anticiparea unor noi locuri de 

muncă și a unei îmbunătățiri a proceselor 

de producție a oțelului pentru a ține 

seama de cele mai bune tehnologii 

existente de reducere a emisiilor de CO2, 

pentru a îmbunătăți starea de sănătate a 

lucrătorilor, calitatea produselor și a 

crește productivitatea prin eficiență;  

 (jb) cercetarea și dezvoltarea 

tehnologică vizând prioritizarea 

impactului asupra încadrării în muncă a 

lucrătorilor și a comunităților locale al 

reducerii emisiilor și a consumului de 

energie și, prin urmare, dacă e cazul, 

tehnici de diagnosticare a daunelor 

majore provocate mediului de instalațiile 

de producere a oțelului existente și 

modalitatea de reparare a acestora, 

pentru a asigura adiționalitatea 

proiectelor selectate și contribuția 

acestora la consolidarea și la viabilitatea 

pe termen lung a producției europene de 

oțel și cărbune.”  

Or. en 
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