
 

AM\1112173ET.docx  PE596.595v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0358/21 

Muudatusettepanek  21 

Edouard Martin 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – punkt -1 (uus) 

Otsus 2008/376/EÜ 

Artikkel 4 – pealkiri ja lõige 1 

 

Kehtiv tekst  Muudatusettepanek 

 -1) Artikli 4 pealkiri ja lõige 1 

asendatakse järgmisega: 

Ühenduse söe konkurentsiolukorra 

parandamine 

„Ühenduse söe restruktureerimisprotsessi 

toetamine 

1. Teadusprojektide eesmärk on 

vähendada kaevanduste tootmiskulusid, 

parandada toodete kvaliteeti ja vähendada 

söe kasutamise kulusid. Teadusprojektid 

hõlmavad kogu söetootmisahela 

järgmiselt: 

1. Teadusprojektide eesmärk on 

vähendada söetööstuse restruktureerimise 

ja söekaevanduste sulgemise sotsiaalset 

mõju Euroopas ning parandada 

söetööstuse kriisi all kannatavates 

piirkondades elavate inimeste sotsiaalset 

ja keskkonnaalast elukvaliteeti. 

Teadusprojektid hõlmavad kogu tööstuse 

restruktureerimise protsessi järgmiselt: 

a) tänapäevane maardlate uuringu 

tehnoloogia; 

a) hinnangu andmine võimalusele 

leida uut rahalist toetust töökohtade 

säilitamiseks muudes kohalikes 

tööstuslikes tegevustes, lähtuvalt 

individuaalsetest ja kollektiivsetest 

oskustest; 

b) integreeritud 

kaevanduseplaneerimine; 

b) hinnangu andmine sellistele 

olemasolevatele ja võimaluse korral 

uutele rahalise toetuse võimalustele 

tööturustaatuste vaheliste liikumiste 

haldamiseks, nagu Euroopa õiglase 

ülemineku fond; 

c) suure tõhususega ja suures osas 

automatiseeritud ning Euroopa 

c) parimate tavade kaardistamine 

sotsiaalse dialoogi, töötajate ja kodanike 



 

AM\1112173ET.docx  PE596.595v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

kivisöemaardlate geoloogilistele 

omadustele vastavad läbindus- ja 

koristustehnoloogiad; 

osalemise ning kaasnevate meetmete alal 

tööturu ja tööhõive struktuuri muutmiseks 

piirkonnas, nt sihtotstarbeliste ametite 

abil, mis spetsialiseeruvad uutele 

tööhõivevõimalustele, koolitusele ja 

ümberõppele; 

d) asjakohane toestustehnoloogia; d) paljudes Euroopa piirkondades 

toimuvast geograafilisest koondumisest 

tulenevate konkreetsete sotsiaalsete, 

tööhõivealaste ja majanduslike 

probleemide mõju erianalüüs, et säilitada 

piirkondlik ühtekuuluvus; 

e) transpordisüsteemid; e) haavatavatele kogukondadele 

avalduva mõju analüüs, sh 

leevendusjõupingutused ülemineku 

sotsiaalsete ja majanduslike kulude 

vähendamiseks, hõlmates mõjutatud 

kogukondi ja kaevandusettevõtjaid ning 

lähtudes kogu kulu (sh ühiskondliku 

kulu) arvestamisest; 

f) energiavarustusteenused, side- ja 

info-, edastus-, seire- ja 

protsessijuhtimissüsteemid; 

 

g) söerikastustehnoloogiad, mis on 

suunatud tarbijaturgude vajadustele; 

 

h) söe muundamine; 

 

i) söe põletamine. 

f) piirkondlik kontseptsioon tulevase 

majandusarengu ja roheliste töökohtade 

loomise kohta.“ 

Or. en 
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Artikkel 8 – punktid j a ja j b (uus) 

 

Kehtiv tekst  Muudatusettepanek 

 -1 a) Artiklisse 8 lisatakse järgmised 

punktid: 

 

„j a) valmistumine uute töökohtade 

tekkimiseks koos terasetootmisprotsesside 

täiustamisega, et võtta arvesse parimaid 

kättesaadavaid tehnoloogiaid CO2 

heitkoguste vähendamiseks, eesmärgiga 

edendada töötajate tervise kaitset, 

parandada toodangu kvaliteeti ja tõsta 

tootlikkust suurema tõhususe kaudu; 

 j b) teadusuuringud ja 

tehnoloogiaarendus eesmärgiga seada 

esikohale heitkoguste ja energiatarbimise 

vähendamise mõju töötajate tööhõivele ja 

kohalikule kogukonnale, ja seetõttu 

vajaduse korral tehnoloogiad 

olemasolevate terasetootmise rajatiste 

põhjustatud tõsise keskkonnakahju 

diagnoosimiseks ning selle heastamise 

viisid, et tagada valitud projektide 

täiendavus ning nende panus Euroopa 

terase- ja söetootmise tugevdamisse ja 

pikaajalisse elujõulisusse.“ 

Or. en 

 


