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7.12.2016 A8-0358/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Edouard Martin 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ 

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

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – bod -1 (nový) 

Rozhodnutie č. 376/2008/ES 

Článok 4 – nadpis a odsek 1 

 

Platný text  Pozmeňujúci návrh 

 (-1) V článku 4 sa názov a odsek 1 

nahrádzajú takto: 

Zlepšovanie konkurenčného postavenia 

uhlia zo Spoločenstva 

„Podpora procesu reštrukturalizácie uhlia 

zo Spoločenstva 

1. Výskumné projekty sa zameriavajú 

na zníženie celkových nákladov ťažby, 

zlepšenie kvality výrobkov a zníženie 

nákladov na používanie uhlia. Výskumné 

projekty zahŕňajú celý reťazec výroby 

uhlia: 

1. Výskumné projekty sa zameriavajú 

na zníženie sociálneho vplyvu 

reštrukturalizácie uhoľného priemyslu a 

zatvorenie uhoľných baní v Európe a na 
zlepšenie kvality života ľudí v regiónoch 

zasiahnutých krízou uhoľného sektora zo 

sociálneho a environmentálneho 

hľadiska. Výskumné projekty zahŕňajú 

celý proces reštrukturalizácie uhoľného 

priemyslu: 

a) moderné techniky na prieskum 

ložísk; 

a) vyhodnotenie možnosti nájdenia 

novej finančnej podpory na udržanie 

zamestnanosti v iných miestnych 

priemyselných činnostiach na základe 

individuálnych a kolektívnych zručností; 

b) integrované plánovanie ťažby; b) vyhodnotenie existujúcich 

a prípadne nových možností finančnej 

podpory pre riadenie zmeny postavenia 

na trhu práce, ako je Európsky fond pre 

spravodlivú zmenu postavenia na trhu 

práce; 

c) vysokoúčinné, prevažne 

automatizované raziace a nové a už 

c) mapovanie najlepších postupov 

v oblasti sociálneho dialógu, účasti 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

existujúce ťažobné technológie 

zodpovedajúce geologickým 

charakteristikám európskych ložísk 

čierneho uhlia; 

pracovníkov a občanov a sprievodných 

opatrení pre transformáciu trhu práce 

a štruktúry zamestnanosti v regióne, napr. 

prostredníctvom špecializovaných agentúr 

zameriavajúcich sa na nové pracovné 

príležitosti, odbornú prípravu 

a rekvalifikáciu; 

d) primerané podporné technológie; d) osobitnú analýzu vplyvu 

konkrétnych sociálnych a hospodárskych 

výziev, ako aj výziev v oblasti 

zamestnanosti, ktoré priniesli geografické 

koncentrácie v mnohých regiónoch v celej 

Európe, s cieľom zachovať regionálnu 

súdržnosť; 

e) dopravné systémy; e) analýzu vplyvu na zraniteľné 

spoločenstvá vrátane úsilia o zmiernenie 

sociálnych a ekonomických nákladov 

na prechod a zapojenie dotknutých 

spoločenstiev a banských spoločností 

na základe zúčtovania celkových nákladov 

vrátane spoločenských nákladov; 

f) služby týkajúce sa dodávky 

energie, komunikačné, informačné, 

prenosové, monitorovacie systémy a 

systémy riadenia procesov; 

 

g) techniky prípravy uhlia zamerané 

na potreby spotrebiteľských trhov; 

 

h) premenu uhlia; 

 

i) spaľovanie uhlia. 

f) regionálnu koncepciu budúceho 

hospodárskeho rozvoja a vytvárania 

ekologických pracovných miest;“ 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Edouard Martin 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ 

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

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – bod -1 a (nový) 

Rozhodnutie č. 376/2008/ES 

Článok 8 – písmená j a a  j b (nové) 

 

Platný text  Pozmeňujúci návrh 

 (-1a) V článku 8 sa dopĺňajú tieto 

písmená: 

 

„ja) predpokladané nové pracovné 

miesta spolu so zlepšením postupov výroby 

ocele v záujme posúdenia najlepších 

dostupných technológií na zníženie emisií 

CO2, s cieľom zlepšiť zdravie 

pracovníkov, kvalitu výrobkov a väčšou 

efektívnosťou zvýšiť produktivitu; 

 jb) výskum a technologický rozvoj 

s cieľom stanoviť vplyv zníženia emisií 

a spotreby energie na zamestnanosť 

pracovníkov a na miestne spoločenstvo 

ako prioritu, a teda podľa potreby 

techniky na diagnostikovanie vážnych 

environmentálnych škôd spôsobených 

existujúcimi zariadeniami na výrobu ocele 

a spôsob na obnovu, s cieľom zabezpečiť 

doplnkovosť vybraných projektov a ich 

prínos k posilneniu dlhodobej 

životaschopnosti európskej výroby uhlia 

a ocele.“ 

Or. en 

 

 


