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7.12.2016 A8-0358/16 

Tarkistus  16 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma 

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

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – -1 kohta (uusi) 

Päätös 2008/376/EY 

3 artikla – 1 kohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1) Poistetaan 3 artiklan 1 kohdan g 

alakohta;  

Or. en 

 

Perustelu 

Öljyliuske on äskettäin määritelty EU:n julkaisuissa hiilen sijaan epätavanomaiseksi 

polttoaineeksi. 
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7.12.2016 A8-0358/17 

Tarkistus  17 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma 

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

 Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – -1 a kohta (uusi) 

Päätös 2008/376/EY 

4 artikla – 2–3 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1 a) Korvataan 4 artiklan 2 ja 3 kohta 

seuraavasti: 

2. Tutkimushankkeilla on myös pyrittävä 

saamaan aikaan tieteellistä ja 

teknologista edistystä lisäämällä 

tietämystä esiintymien käyttäytymisestä ja 

hallinnasta suhteessa kallion paineeseen, 

kaasupäästöihin, räjähdysvaaraan, 

ilmanvaihtoon ja kaikkiin muihin 

kaivostoimintaan vaikuttaviin tekijöihin. 

Näihin tavoitteisiin pyrkiviltä 

tutkimushankkeilta edellytetään, että 

niiden tulokset ovat lyhyellä tai 

keskipitkällä aikavälillä sovellettavissa 

huomattavaan osaan yhteisön 

tuotannosta. 

”2. Tutkimushankkeilla on myös pyrittävä 

kartoittamaan parhaita käytäntöjä ja 

saavuttamaan edistystä prosessissa, jolla 

on tarkoitus palauttaa ekologinen 

tasapaino ja hiilikaivosten tuottava käyttö 

sen jälkeen, kun niiden käyttö kaivuuseen 

on päättynyt. Tutkimushankkeilla on 

varmistettava niiden alueiden tehokas 

kunnostaminen, joille on leimallista 

merkittävä puuttuminen maankäyttöön, 

kivi- ja maa-aineksesta koostuvien 

kuonakasojen kerääntyminen ja 

pohjaveden pinnan aleneminen: 

 a) maanpäällisten laitosten, rakennusten 

ja laitteiden käytöstä poistaminen, 

voimaloiden ja kaivuukaluston 

tuhoaminen mukaan luettuna niihin 

liittyvien jätteiden poistaminen; 

 b) maan ottaminen uudestaan viljely- ja 

hyötykäyttöön, kuten maa- tai 

metsätalouskäyttöön; 

 c) pilaantuneiden alueiden 

kunnostaminen; 

 d) itsesäätyvän veden tason kehittäminen 
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ja pohjaveden pinnan palauttaminen 

alkuperäiselle tasolleen; avokaivosten 

kuoppien täyttäminen vedellä ja 

vedenlaadun palauttaminen; 

 e) geoteknisen ja yleisen turvallisuuden 

takaaminen muun muassa suojaamalla 

avolouhokset ja vakauttamalla 

maanpäälliset pinnanmuodostukset 

maanvyörymien varalta; 

 f) entisen kaivostoiminnan tulevaa 

alueellista käyttöä koskevan 

yleissuunnitelman laatiminen. 

3. Etusija annetaan hankkeille, jotka 

edistävät vähintään yhtä seuraavista: 

3. Etusija annetaan hankkeille, jotka 

edistävät vähintään yhtä seuraavista: 

a) yksittäisten tekniikkojen integroiminen 

järjestelmiin ja menetelmiin sekä 

integroitujen louhintamenetelmien 

kehittäminen; 

a) kokonaisvaltainen lähestymistapa 

teollisuuden uudelleenjärjestelyyn, 

sosiaalisesti oikeudenmukaiseen 

työmarkkinasiirtymään ja ympäristön 

kunnostamiseen; 

b) tuotantokustannusten huomattava 

alentaminen;  

b) kunnostustoimien kustannusten ja 

ympäristötukien huomattava alentaminen; 

c) kaivosten turvallisuuteen liittyvien sekä 

ympäristöhyötyjen aikaansaaminen. 

c) tulevaa talouskehitystä koskeva 

alueellinen malli ja vihreiden 

työpaikkojen luominen sekä työllisyyden 

rakenteen asianmukainen 

muuttaminen.”; 

Or. en 

Perustelu 

Koska unionin hiiliteollisuudessa on meneillään jatkuva rakenneuudistus, rahastolla olisi 

tuettava tutkimusta, jonka kohteena on kaivosten sulkemisesta johtuvien taloudellisten, 

sosiaalisten ja ympäristövaikutusten hillitseminen. 
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7.12.2016 A8-0358/18 

Tarkistus  18 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma 

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

 Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 11 a kohta (uusi) 

Päätös 2008/376/EY 

Liite – taulukko 1 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 11 a) Korvataan liitteessä oleva taulukko 

1 seuraavasti: 

"LIITE "LIITE 

Päätöksen 22 artiklassa tarkoitetun hiilialan 

neuvoa-antavan ryhmän kokoonpano: 

”Päätöksen 22 artiklassa tarkoitetun 

hiilialan neuvoa-antavan ryhmän 

kokoonpano: 

Jäsenet    Yht. enintään Jäsenet    Yht. enintään 

a) Hiilentuottajat / kansalliset liitot tai 

niihin liittyvät tutkimuskeskukset  8 

a) Hiilentuottajat / kansalliset liitot tai 

niihin liittyvät tutkimuskeskukset 8 

b) Hiilentuottajien eurooppalaiset järjestöt 

     2 

b) Hiilentuottajien eurooppalaiset järjestöt 

     2 

c) Hiilenkäyttäjät tai niihin liittyvät 

tutkimuskeskukset    8 

c) Hiilenkäyttäjät tai niihin liittyvät 

tutkimuskeskukset    8 

d) Hiilenkäyttäjien eurooppalaiset järjestöt 

     2 

d) Hiilenkäyttäjien eurooppalaiset järjestöt 

     2 

e) Työntekijöiden järjestöt  2 e) Työntekijöiden järjestöt  2 

f) Laitetoimittajien järjestöt   2 f) Laitetoimittajien järjestöt   2 

 g) Kansalaisia edustavat valtiosta 

riippumattomat ympäristöjärjestöt  4 

 h) Ympäristön etua unionin tasolla 

edustavat valtiosta riippumattomat 

järjestöt     2 

Jäsenillä on oltava laajat taustatiedot sekä 

omakohtainen asiantuntemus vähintään 

Jäsenillä on oltava laajat taustatiedot sekä 

omakohtainen asiantuntemus vähintään 
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yhdellä seuraavista osa-alueista: yhdellä seuraavista osa-alueista: 

hiilen louhinta ja käyttö, ympäristö- ja 

sosiaaliset kysymykset 

turvallisuusnäkökohdat mukaan luettuina.” 

     24 

hiilen louhinta ja käyttö, ympäristö- ja 

sosiaaliset kysymykset 

turvallisuusnäkökohdat mukaan luettuina.” 

     30 

Or. en 

Perustelu 

Komission päätöksen C(2016)3301 

(http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISI

ON_EN.pdf), oikeusasiamiehen suositusten 

(http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/63520/html.bookmark) sekä 

meneillään olevien, komission asiantuntijaryhmien kokoonpanoa ja niitä koskevan rekisterin 

valvontaa koskevien parlamentin kuulemisten (2015/2319(INI)) mukaisesti on varmistettava 

etunäkökohtien tasapuolinen edustus neuvoa-antavissa ryhmissä. 
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7.12.2016 A8-0358/19 

Tarkistus  19 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma 

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

 Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 11 b kohta (uusi) 

Päätös 2008/376/EY 

Taulukko 2 – liite 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 11 b) Korvataan liitteessä oleva taulukko 

2 seuraavasti: 

”Päätöksen 22 artiklassa tarkoitetun 

teräsalan neuvoa-antavan ryhmän 

kokoonpano: 

Päätöksen 22 artiklassa tarkoitetun 

teräsalan neuvoa-antavan ryhmän 

kokoonpano: 

Yht. enintään Yht. enintään 

a) Terästeollisuus / kansalliset liitot tai 

niihin liittyvät tutkimuskeskukset  21 

a) Terästeollisuus / kansalliset liitot tai 

niihin liittyvät tutkimuskeskukset  15 

b) Teräksentuottajien eurooppalaiset 

järjestöt    2 

b) Teräksentuottajien eurooppalaiset 

järjestöt     2 

c) Työntekijöiden järjestöt   2 c) Työntekijöiden järjestöt   2 

d) Jatkojalostusteollisuuden tai 

teräksenkäyttäjien järjestöt   5 

d) Jatkojalostusteollisuuden tai 

teräksenkäyttäjien järjestöt  5 

 e) Ympäristön etua edustavat valtiosta 

riippumattomat järjestöt  4 

 f) Ympäristön etua unionin tasolla 

edustavat valtiosta riippumattomat 

järjestöt    2 

      30      30 

Jäsenillä on oltava laajat taustatiedot sekä 

omakohtainen asiantuntemus vähintään 

yhdellä seuraavista osa-alueista: raakavesi 

Jäsenillä on oltava laajat taustatiedot sekä 

omakohtainen asiantuntemus vähintään 

yhdellä seuraavista osa-alueista: raaka- 
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aineet, raudanvalmistus, 

teräksenvalmistus, jatkuva valu, kuuma- 

ja/tai kylmävalssaus, teräksen työstäminen 

ja/tai pintakäsittely, teräslajien ja/tai -

tuotteiden kehittäminen, terässovellukset ja 

teräksen ominaisuudet, ympäristö- ja 

sosiaaliset kysymykset 

turvallisuusnäkökohdat mukaan luettuina. 

aineet, raudanvalmistus, teräksen 

valmistus, jatkuva valu, kuuma- ja/tai 

kylmävalssaus, teräksen työstäminen ja/tai 

pintakäsittely, teräslajien ja/tai -tuotteiden 

kehittäminen, terässovellukset ja teräksen 

ominaisuudet, ympäristö- ja sosiaaliset 

kysymykset turvallisuusnäkökohdat 

mukaan luettuina.”. 

Or. en 

Perustelu 

Komission päätöksen C(2016)3301 

(http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISI

ON_EN.pdf), oikeusasiamiehen suositusten 

(http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/63520/html.bookmark) sekä 

meneillään olevien, komission asiantuntijaryhmien kokoonpanoa ja niitä koskevan rekisterin 

valvontaa koskevien parlamentin kuulemisten (2015/2319(INI)) mukaisesti on varmistettava 

etunäkökohtien tasapuolinen edustus neuvoa-antavissa ryhmissä. 
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7.12.2016 A8-0358/20 

Tarkistus  20 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma 

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

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – -1 b kohta (uusi) 

Päätös 2008/376/EY 

8 artikla – johdantokappale 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1 b) Korvataan 8 artiklan 

johdantokappale seuraavasti: 

Tutkimuksen ja teknologian kehittämisen 

(TTK) tavoitteena on oltava 

teräksentuotantoprosessien parantaminen, 

jonka myötä voidaan parantaa tuotteiden 

laatua ja lisätä tuottavuutta. Kehitystyöhön 

on kuuluttava erottamattomana osana 

päästöjen, energiankulutuksen ja 

ympäristövaikutusten vähentäminen sekä 

raaka-aineiden käytön tehostaminen ja 

luonnonvarojen säilyttäminen. 

Tutkimushankkeissa on käsiteltävä ainakin 

yhtä seuraavista aihepiireistä:” 

Tutkimuksen ja teknologian kehittämisen 

(TTK) tavoitteena on oltava 

teräksentuotantoprosessien parantaminen, 

jonka myötä voidaan parantaa tuotteiden 

laatua ja lisätä tuottavuutta. Kehitystyöhön 

on kuuluttava erottamattomana osana 

päästöjen, energiankulutuksen ja 

ympäristövaikutusten vähentäminen sekä 

raaka-aineiden käytön tehostaminen ja 

luonnonvarojen säilyttäminen. 

Tutkimushankkeissa on käsiteltävä 

uraauurtavia teknologioita ainakin 

yhdessä seuraavista aihepiireistä:” 

Or. en 
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Perustelu 

Olisi tuettava uraauurtavia teknologioita, joiden avulla on mahdollista vähentää päästöjä, 

energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia sekä parantaa tuotteiden laatua ja lisätä 

tuottavuutta. 

 


