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7.12.2016 A8-0358/21 

Pozměňovací návrh  21 

Edouard Martin 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel 

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

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – bod -1 (nový) 

Rozhodnutí 2008/376/ES 

Čl. 4 – název a odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 (-1) V článku 4 se název a odstavec 1 

nahrazuje tímto: 

Zlepšování konkurenceschopnosti uhlí 

Společenství 

„Podpora procesu restrukturalizace uhlí 

Společenství 

1. Cílem výzkumných projektů je 

snížit celkové náklady na těžbu, zlepšit 

kvalitu produktů a snížit náklady na 

využití uhlí. Výzkumné projekty zahrnují 

celý řetězec produkce uhlí: 

1. Cílem výzkumných projektů je 

snížit sociální dopad restrukturalizace 

odvětví uhlí a uzavírání uhelných dolů v 

Evropě a zlepšit ze sociálního a 

environmentálního hlediska kvalitu života 

lidí v regionech zasažených krizí v odvětví 
uhlí. Výzkumné projekty zahrnují celý 

proces restrukturalizace odvětví uhlí: 

a) moderní techniky průzkumu 

nalezišť; 

a) posouzení možností, pokud jde o 

nalezení nové finanční podpory pro 

zachování zaměstnanosti v ostatních 

místních průmyslových činnostech na 

základě individuálních a kolektivních 

dovedností; 

b) integrované plánování těžby; b) posouzení stávajících a případných 

nových možností finanční podpory pro 

zvládání přechodů na trhu práce, jako je 

např. Evropský fond pro spravedlivý 

přechod; 

c) vysoce výkonné, převážně 

automatizované těžební a nové a stávající 

důlní technologie odpovídající 

geologickým charakteristikám evropských 

c) mapování osvědčených postupů v 

oblasti sociálního dialogu, účasti 

pracovníků a občanů a doprovodných 

opatření pro transformaci trhu práce a 
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nalezišť černého uhlí; struktury zaměstnanosti v regionu, např. 

prostřednictvím specializovaných agentur 

zaměřujících se na nové pracovní 

příležitosti, odbornou přípravu a 

rekvalifikaci; 

d) vhodné pomocné technologie; d) zvláštní analýzu dopadu 

specifických problémů v sociální oblasti, v 

oblasti zaměstnanosti a v hospodářství 

způsobených zeměpisným soustředěním, k 

němuž dochází v mnoha regionech v celé 

Evropě, s cílem zachovat regionální 

soudržnost; 

e) dopravní systémy; e) analýzu dopadu na zranitelné 

komunity, včetně úsilí o zmírňování 

změny klimatu s cílem snížit sociální a 

ekonomické náklady na přechod a 

zapojení postižených komunit a těžebních 

společností, která by se opírala o 

vyúčtování celkových nákladů včetně 

společenských nákladů; 

f) dodávky energie, komunikační a 

informační služby, přenosové, sledovací a 

řídicí systémy; 

 

g) techniky úpravy uhlí, orientované 

na potřeby spotřebitelských trhů; 

 

h) techniky přeměny uhlí; 

 

i) spalování uhlí. 

f) regionální koncepce budoucího 

hospodářského rozvoje a vytváření 

zelených pracovních míst;“ 

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/22 

Pozměňovací návrh  22 

Edouard Martin 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel 

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

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – bod -1 a (nový) 

Rozhodnutí 2008/376/ES 

Čl. 8 – písm. j a, j b (nové) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 (-1a) V článku 8 se doplňují nová 

písmena, která znějí: 

 

„ja) předjímání nových pracovních 

míst v souvislosti se zlepšením procesu 

výroby oceli, aby se posoudily nejlepší 

dostupné technologie pro snižování emisí 

CO2 s cílem posílit zdraví pracovníků a 

kvalitu produktů a zvýšit produktivitu 

prostřednictvím účinnosti; 

 jb) výzkum a technologický rozvoj s 

cílem upřednostnit dopad snižování emisí 

a spotřeby energie na zaměstnanost 

pracovníků a místní komunity a v 

příslušných případech tedy i techniky pro 

diagnostiku velmi závažných škod na 

životním prostředí způsobených 

stávajícími zařízeními na výrobu oceli a 

způsob, jak tyto škody napravit, s cílem 

zajistit doplňkovost vybraných projektů a 

jejich přínos k posílení a dlouhodobé 

životaschopnosti evropské výroby oceli a 

uhlí.“ 

Or. en 

 

 


