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7.12.2016 A8-0358/21 

Predlog spremembe  21 

Edouard Martin 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo 

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

Predlog sklepa 

Člen 1 – točka -1 (novo) 

Sklep 2008/376/ES 

Člen 4 – naslov in odstavek 1 

 

Veljavno besedilo  Predlog spremembe 

 (-1) V členu 4 se naslov in odstavek 1 

nadomestita z naslednjim: 

Izboljšanje konkurenčnosti premoga 

Skupnosti 

„Podpiranje procesa prestrukturiranja 

premoga Skupnosti 

1. Cilj raziskovalnih programov je 

zmanjšati skupne stroške rudarske 

proizvodnje, izboljšati kakovost 

proizvodov in zmanjšati stroške uporabe 

premoga. Raziskovalni projekti obsegajo 

celotno verigo proizvodnje premoga, ki 

vključuje: 

1. Cilj raziskovalnih projektov je 

zmanjšati socialni učinek 

prestrukturiranja premogovništva in 

zaprtja rudnikov premoga v Evropi ter v 

socialnem in okoljskem smislu izboljšati 

kakovost življenja ljudi v regijah, ki jih je 

prizadela kriza v premogovništvu. 

Raziskovalni projekti obsegajo celoten 

proces prestrukturiranja premogovništva, 

ki vključuje: 

(a) sodobne tehnike za geološke 

raziskave nahajališč; 

(a) ocenjevanje možnosti 

zagotavljanja finančne podpore za 

ohranjanje zaposlenosti v drugih lokalnih 

industrijskih dejavnostih na podlagi 

individualnih in kolektivnih znanj in 

spretnosti; 

(b) celovito načrtovanje rudarstva; (b) ocenjevanje obstoječih in 

morebitnih novih možnosti zagotavljanja 

finančne podpore za upravljanje 

prehajanja na trgu dela, kot je evropski 

sklad za pravičen prehod; 

(c) visoko učinkovite, večinoma 

avtomatizirane tehnologije izkopavanja in 

(c) opredelitev dobrih praks pri 

socialnem dialogu, udeležbe delavcev in 
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rudarske tehnologije, ki so primerne glede 

na geološke lastnosti evropskih nahajališč 

črnega premoga; 

državljanov ter spremljevalnih ukrepov za 

preoblikovanje trga dela in zaposlitvene 

strukture v regiji, na primer prek ciljno 

usmerjenih agencij, specializiranih za 

nove zaposlitvene možnosti, usposabljanje 

in prekvalifikacijo; 

(d) ustrezne podporne tehnologije; (d) posebno analizo učinka, zlasti 

socialnih, zaposlitvenih in gospodarskih 

izzivov, ki so posledica geografske 

koncentracije v številnih evropskih 

regijah, da bi mogli ohraniti regionalno 

kohezijo; 

(e) transportne sisteme; (e) analizo učinka na ranljive 

skupnosti, vključno s prizadevanji za 

zmanjševanje socialnih in ekonomskih 

stroškov prehoda ter vključevanje 

prizadetih skupnosti in rudarskih podjetij, 

na podlagi upoštevanja vseh stroškov, tudi 

družbenih; 

(f) sisteme oskrbe z električno 

energijo, komunikacijske sisteme in 

sisteme obveščanja, sisteme prenosa, 

spremljanja in nadzorovanja procesov; 

 

(g) tehnike priprave premoga, 

prilagojene potrebam trgov potrošnikov; 

 

(h) pretvorbo premoga; 

 

(i) zgorevanje premoga. 

(f) regionalni koncept prihodnjega 

gospodarskega razvoja in ustvarjanje 

zelenih delovnih mest;“ 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/22 

Predlog spremembe  22 

Edouard Martin 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo 

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

Predlog sklepa 

Člen 1 – točka -1 a (novo) 

Sklep 2008/376/ES 

Člen 8 – točki j a in j b (novo) 

 

Veljavno besedilo  Predlog spremembe 

 (-1a) V členu 8 se dodajo naslednje 

točke: 

 

„(ja) pričakovana nova delovna mesta 

ter izboljšanje jeklarskih postopkov za 

preučitev najboljših razpoložljivih 

tehnologij za zmanjšanje emisij CO2, da 

bi izboljšali zdravje delavcev in kakovost 

proizvodov ter povečali produktivnost prek 

učinkovitosti; 

 (jb) raziskave in tehnološki razvoj, da 

bi dali prednost učinku zmanjšanja emisij 

in porabe energije ter, kjer je ustrezno, 

tudi tehnik za ugotavljanje resne škode, ki 

jo za okolje povzročajo obstoječe jeklarne, 

in njeno odpravo na zaposlenost delavcev 

in lokalno skupnost, da bi zagotovili 

dodatnost izbranih projektov in njihov 

prispevek k okrepitvi in dolgoročni 

uspešnosti evropskega premogovništva in 

jeklarstva;“ 

Or. en 

 

 


