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-1)
I artikel 4 affattes overskriften og
stk. 1 således:

Bedre konkurrenceposition for
Fællesskabets kul

Støtte til omstruktureringsprocessen for
Fællesskabets kul

1.
Forskningsprojekternes mål er at
reducere minernes samlede
produktionsomkostninger, øge
produkternes kvalitet og reducere
omkostningerne ved at anvende kul.
Forskningsprojekterne omfatter hele
kulproduktionskæden:

1.
Forskningsprojekternes mål er at
reducere de sociale konsekvenser af
omstruktureringen af kulindustrien og
lukningen af kulminer i Europa og øge
livskvaliteten samt de sociale og
miljømæssige vilkår for menneskerne i de
regioner, der er ramt af krisen inden for
kulsektoren. Forskningsprojekterne
omfatter hele kulindustriens
omstruktureringsproces:

a)
moderne metoder til prospektering
efter kulforekomster

a)
evaluering af mulighederne for at
finde ny finansiel støtte til fastholdelse af
beskæftigelsen inden for andre lokale
industriaktiviteter på grundlag af
individuelle og kollektive færdigheder

b)

integreret mineplanlægning

b)
evaluering af eksisterende og
eventuelle nye muligheder for finansiel
støtte til at håndtere forandringerne på
arbejdsmarkedet, som f.eks. en europæisk
fond for en retfærdig forandring

c)
højeffektive, i stort omfang
automatiserede nye og eksisterende
minegangs- og brydningsteknologier, som

c)
kortlægning af bedste praksis
inden for dialogen mellem
arbejdsmarkedets parter, arbejdstagernes

AM\1112173DA.docx

DA

PE596.595v01-00
Forenet i mangfoldighed

DA

svarer til den særlige geologi i de
europæiske stenkullag

og borgernes deltagelse og ledsagende
foranstaltninger til forandring af
arbejdsmarkedet og
beskæftigelsesstrukturen i regionen, f.eks.
ved hjælp af målrettede agenturer, der
specialiserer sig i nye
beskæftigelsesmuligheder, uddannelse og
omskoling

d)

egnede støtteteknologier

d)
særlig konsekvensanalyse af de
specifikke sociale, beskæftigelsesmæssige
og økonomiske udfordringer, der
forårsages af geografiske koncentrationer
i adskillige regioner i hele Europa med
henblik på at bevare den regionale
samhørighed

e)

transportsystemer

e)
analyse af konsekvenserne for
sårbare samfund, herunder bestræbelser
på at mindske de sociale og økonomiske
omkostninger ved forandringen og
inddrage de berørte samfund og
mineselskaberne på grundlag af en
helhedsorienteret regnskabsføring, som
omfatter samfundsmæssige omkostninger

f)
strømforsyningstjenester,
kommunikation og information,
transmissions-, overvågnings- og
processtyringssystemer

f)
et regionalt koncept for fremtidig
økonomisk udvikling og skabelsen af
grønne jobs"

g)
kulforarbejdningsteknikker,
indrettet efter forbrugsmarkedets behov
h)

omdannelse af kul

i)

forbrænding af kul.
Or. en
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I artikel 8 tilføjes følgende litra:

"ja) foregribelse af nye erhverv i
tilknytning til forbedringen af
stålproduktionsprocesserne med henblik
på at vælge de bedste tilgængelige
teknologier til reduktion af CO2emissioner med det formål at forbedre
sundheden for arbejdstagerne, øge
produktkvaliteten og øge produktiviteten
gennem effektivitet
jb)
forskning og teknologisk udvikling
med det formål at prioritere indvirkningen
på arbejdstagernes og befolkningens
beskæftigelse i lokalområdet ved
reduktion af emissioner og energiforbrug
og således, hvor det er relevant, teknikker
til diagnosticering af alvorlige
miljøskader forårsaget af eksisterende
stålproduktionsanlæg og måder til at
afhjælpe disse med henblik på at sikre de
udvalgte projekters additionalitet og deres
bidrag til styrkelsen af Europas kul- og
stålproduktion og dens langsigtede
bæredygtighed."
Or. en
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