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7.12.2016 A8-0358/21 

Ändringsförslag  21 

Edouard Martin 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led -1 (nytt) 

Beslut 2008/376/EG 

Artikel 4 – rubriken och punkt 1 

 

Nuvarande lydelse  Ändringsförslag 

 (-1) I artikel 4 ska rubriken och punkt 

1 ersättas med följande: 

Förbättring av konkurrensläget för kol 

från gemenskapen 

”Stöd till omstruktureringsprocessen för 

kol från gemenskapen 

1. Forskningsprojekten ska syfta till 

att minska de totala kostnaderna för 

kolbrytningen, förbättra produkternas 

kvalitet och minska kostnaderna för 
kolanvändningen. Forskningsprojekten 

ska omfatta hela produktionskedjan för kol 

enligt följande: 

1. Forskningsprojekten ska syfta till 

att minska de sociala konsekvenserna av 

omstruktureringen av kolindustrin och av 

stängningarna av kolgruvor i Europa, 

samt till bättre social och miljömässig 

livskvalitet för människorna i de regioner 

som drabbats av krisen inom kolsektorn. 

Forskningsprojekten ska omfatta hela 

omstruktureringsprocessen för 

kolindustrin enligt följande: 

a) Modern teknik för prospektering 

av koltillgångar. 

a) Utvärdering av eventuella nya 

möjligheter till ekonomiskt stöd för att 

bevara sysselsättningen i annan lokal 

industriverksamhet, på grundval av 

individuella och kollektiva färdigheter. 

b) Integrerad gruvplanering. b) Utvärdering av nuvarande och 

eventuella nya möjligheter till ekonomiskt 

stöd till hanteringen av omställningarna 

på arbetsmarknaden, såsom en europeisk 

fond för en rättvis omställning. 

c) Högeffektiva, höggradigt 

automatiserade och nya och befintliga 

metoder för gruvbrytning och bearbetning 

c) Kartläggning av bästa praxis inom 

dialogen mellan arbetsmarknadens 

parter, arbetstagar- och 
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som är anpassade till de europeiska 

stenkolsfyndigheternas geologiska 

egenskaper. 

medborgarmedverkan och stödåtgärder 

för omvandlingen av arbetsmarknaden 

och sysselsättningsstrukturen i regionen, 

till exempel via särskilda organ som 

specialiserar sig på nya möjligheter till 

sysselsättning, utbildning och 

omskolning. 

d) Lämplig stödteknik. d) Särskilda konsekvensbedömningar 

av vilka enskilda utmaningar för 

samhälle, sysselsättning och ekonomi som 

geografiska koncentrationer fört med sig i 

talrika regioner runt om i Europa, i syfte 

att bevara den regionala 

sammanhållningen. 

e) Transportsystem. e) En analys av konsekvenserna för 

utsatta samhällen, med bl.a. 

begränsningsåtgärder för att minska de 

sociala och ekonomiska kostnaderna av 

omställningen, och under medverkan av 

de drabbade samhällena och gruvbolagen, 

utgående från fullständig 

kostnadsredovisning, också av 

kostnaderna för samhället. 

f) Kraftförsörjning, kommunikation 

och information, kraftöverföring samt 

system för övervakning och 

processkontroll. 

 

g) Metoder för kolbearbetning, 

inriktade på konsumentmarknadernas 

behov. 

 

h) Kolomvandling. 

 

i) Kolförbränning. 

f) Ett regionalt upplägg för framtida 

ekonomisk utveckling och skapande av 

gröna arbetstillfällen.” 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/22 

Ändringsförslag  22 

Edouard Martin 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led -1 a (nytt) 

Beslut 2008/376/EG 

Artikel 8 – led ja och jb (nya) 

 

Nuvarande lydelse  Ändringsförslag 

 (-1a) I artikel 8 ska följande punkter 

läggas till: 

 

”ja) Förutseende av nya yrken 

kombinerat med förbättring av 

processerna för stålframställning som ett 

led i övervägandena om vad som är bästa 

tillgängliga teknik för att minska 

koldioxidutsläppen, med målet att 

förbättra arbetstagarnas hälsa och 

produktkvaliteten och höja 

produktiviteten genom effektivitet. 

 jb) Forskning och teknikutveckling i 

syfte att prioritera hur sysselsättningen 

för anställda och lokalbefolkningen 

påverkas av minskade utsläpp och 

minskad energiförbrukning och därför, 

där så är relevant, teknik för 

diagnosticering av allvarliga miljöskador 

som orsakats av befintliga 

stålproduktionsanläggningar och sätt att 

avhjälpa skadorna, för att säkerställa de 

utvalda projektens additionalitet och 

deras bidrag till att stärka stål- och 

kolproduktionen i Europa och få den att 

bära sig på lång sikt.” 

Or. en 


