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Pakeitimas 21 

Edouard Martin 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa 

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

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio -1 punktas (naujas) 

Sprendimas 2008/376/EB 

4 straipsnio pavadinimas ir 1 dalis 

 

Dabartinis tekstas  Pakeitimas 

 (-1) 4 straipsnio antraštinė dalis ir 1 

dalis pakeičiami taip: 

Bendrijos anglies sektoriaus 

konkurencingumo stiprinimas 

„Parama Bendrijos anglies sektoriaus 

restruktūrizavimo procesui 

1. Mokslinių tyrimų projektais 

siekiama sumažinti bendrąsias kasybos 

produkcijos išlaidas, pagerinti gaminių 

kokybę ir sumažinti anglies naudojimo 

sąnaudas. Mokslinių tyrimų projektai 

apima visą anglies apdorojimo grandinę: 

1. Mokslinių tyrimų projektais 

siekiama sumažinti anglies pramonės 

restruktūrizavimo ir anglies kasyklų 

uždarymo Europoje socialinį poveikį ir 

pagerinti žmonių, gyvenančių nuo anglies 

sektoriaus krizės nukentėjusiuose 

regionuose, gyvenimo kokybę socialiniu ir 

aplinkos požiūriu. Mokslinių tyrimų 

projektai apima visą anglies pramonės 

restruktūrizavimo procesą: 

a) šiuolaikinius telkinių žvalgymo 

būdus; 

a) galimybės rasti naujų finansinės 

paramos priemonių siekiant išsaugoti 

užimtumą kitose vietos industrializuotos 

veiklos srityse remiantis individualiais ir 

kolektyviniais įgūdžiais įvertinimą; 

b) integruotą kasyklų planavimą; b) esamų ir galimų naujų finansinės 

paramos galimybių, pavyzdžiui, Europos 

fondo, vertinimą siekiant valdyti darbo 

rinkos pertvarkymus, kad būtų užtikrintas 

sklandus perėjimas; 

c) itin produktyvų, kuo labiau 

automatizuotą anglies kasimą ir naujas 

bei esamas kasybos technologijas, 

c) geriausių praktikos pavyzdžių 

nustatymą plėtojant socialinį dialogą, 

darbuotojų ir piliečių dalyvavimą ir 
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pritaikytas prie Europos juodųjų akmens 

anglies telkinių geologinių 

charakteristikų; 

papildomas priemones siekiant pertvarkyti 

darbo rinką ir regiono užimtumo 

struktūrą, pavyzdžiui, pasitelkiant 

tikslines agentūras, kurios specializuojasi 

naujų užimtumo galimybių, mokymo ir 

perkvalifikavimo srityje; 

d) tam tikras pagalbines 

technologijas; 

d) ypatingų, socialinių, užimtumo ir 

ekonomikos problemų, kurias sukelia 

geografinis sutelkimas daugelyje regionų 

visoje Europoje siekiant išsaugoti 

regioninę sanglaudą, specialią poveikio 

analizę; 

e) transportavimo sistemas; e) poveikio pažeidžiamoms 

bendruomenėms, įskaitant klimato kaitos 

švelninimo pastangas, siekiant sumažinti 

socialines ir ekonomines perėjimo išlaidas 

ir įtraukti paveiktas bendruomenes ir 

kasybos įmones, remiantis bendru 

sąnaudų apskaičiavimu, įskaitant 

socialines išlaidas, analizę; 

f) elektros energijos tiekimo 

paslaugas, ryšius ir informavimą, 

perdavimą, stebėseną ir proceso kontrolės 

sistemas; 

 

g) anglies paruošimo būdus, 

suderintus su vartotojų rinkų poreikiais; 

 

h) anglies perdirbimą; 

 

i) anglies deginimą. 

f) regionų būsimos ekonomikos 

plėtros koncepciją ir žaliųjų darbo vietų 

kūrimą;“ 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/22 

Pakeitimas 22 

Edouard Martin 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa 

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

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio -1 a punktas (naujas) 

Sprendimas 2008/376/EB 

8 straipsnio j a ir j b punktai (nauji) 

 

Dabartinis tekstas  Pakeitimas 

 -1a) 8 straipsnis papildomas šiais 

punktais: 

 

„ja) naujų darbo vietų numatymas 

kartu gerinant plieno gamybos procesus, 

kad būtų atsižvelgiama į geriausias 

prieinamas technologijas, naudojamas 

išmetamo CO2 kiekiui sumažinti, siekiant 

užtikrinti geresnę darbuotojų sveikatą ir 

geresnę gaminių kokybę ir padidinti 

produktyvumą užtikrinus veiksmingumą; 

 jb) moksliniai tyrimai ir technologijų 

plėtra siekiant teikti pirmenybę poveikiui, 

kurį darbuotojų užimtumui ir vietos 

bendruomenėms daro išmetamųjų teršalų 

ir energijos sunaudojimo mažinimas, 

taigi, jei reikia, ir esamų plieno gamybos 

įrenginių padarytos labai didelės žalos 

aplinkai nustatymo ir aplinkos atkūrimo 

būdai, siekiant užtikrinti atrinktų projektų 

papildomumą ir jų indėlį stiprinant 

Europos plieno ir anglių gamybą ir 

užtikrinant jos ilgalaikį gyvybingumą;“ 

Or. en 

 

 


