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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- 
och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna 
för detta program
(COM(2020)0320 – C9-0214/2020 – 2020/0141(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2020)0320),

– med beaktande av artikel 2.2 i protokoll nr 37 som fogas till fördraget om Europeiska 
unionen och till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om de ekonomiska 
följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden, 
i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C9-0214/2020),

– med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A9-0000/2020),

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika 
från den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 1
Beslut 2008/376/EG
Artikel 2 – stycke 2



PE662.045v01-00 6/12 PR\1220384SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsprogrammet ska stödja 
forskningssamarbete inom kol- och 
stålsektorn. Forskningsprogrammet ska 
också stödja banbrytande teknik för rent 
stål som leder till projekt för 
stålframställning med nära nollutsläpp och 
forskningsprojekt för genomförande av en 
rättvis omställning av nedlagda kolgruvor 
eller kolgruvor som håller på att läggas ner 
samt av tillhörande infrastruktur, i linje 
med mekanismen för en rättvis omställning 
och i enlighet med artikel 4.2 i rådets 
beslut 2003/76/EG. Forskningsprogrammet 
ska vara förenligt med unionens politiska, 
vetenskapliga och tekniska mål och 
komplettera den verksamhet som bedrivs i 
medlemsstaterna och inom EU:s övriga 
forskningsprogram, särskilt 
ramprogrammet för forskning, teknisk 
utveckling och demonstration (nedan kallat 
ramprogrammet för forskning).

Forskningsprogrammet ska stödja 
forskningssamarbete inom kol- och 
stålsektorn, inklusive i små och 
medelstora företag. 
Forskningsprogrammet ska också stödja 
banbrytande teknik för rent stål som leder 
till projekt för stålframställning med nära 
nollutsläpp och forskningsprojekt för 
genomförande av en rättvis omställning av 
nedlagda kolgruvor eller kolgruvor som 
håller på att läggas ner samt av tillhörande 
infrastruktur, i linje med mekanismen för 
en rättvis omställning och i enlighet med 
artikel 4.2 i rådets beslut 2003/76/EG1. 
Forskningsprogrammet ska vara förenligt 
med unionens politiska, vetenskapliga och 
tekniska mål och komplettera den 
verksamhet som bedrivs i medlemsstaterna 
och inom EU:s övriga forskningsprogram, 
särskilt ramprogrammet för forskning, 
teknisk utveckling och demonstration 
(nedan kallat ramprogrammet för 
forskning).

________________

Rådets beslut 2003/76/EG av den 1 
februari 2003 om fastställande av 
nödvändiga bestämmelser för 
genomförandet av protokollet som fogats 
till fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen om de 
ekonomiska följderna av att EKSG-
fördraget upphör att gälla och om Kol- 
och stålforskningsfonden, EUT L 29, 
5.2.2003. Ändrat genom rådets beslut 
2018/599 av den 16 april 2018.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Forskningsprojekten ska stödja 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen senast 2050, med målet 
att stödja en utfasning av fossila bränslen, 
utveckla alternativa verksamheter i tidigare 
gruvområden och motverka eller återställa 
miljöskador orsakade av kolgruvor som 
håller på att läggas ner, nedlagda kolgruvor 
och deras omgivningar. Projekten ska 
särskilt vara inriktade på

1. Forskningsprojekten ska stödja 
industrin i omställningen till en 
klimatneutral ekonomi i unionen senast 
2050, med målet att stödja en utfasning av 
fossila bränslen, utveckla alternativa 
verksamheter i tidigare kolgruvor eller 
kraftverk och motverka eller återställa 
miljöskador orsakade av kolgruvor som 
håller på att läggas ner, nedlagda kolgruvor 
och deras omgivningar. Projekten ska 
särskilt vara inriktade på

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) utveckling och testning av tekniker 
för avskiljning, användning och lagring av 
koldioxid,

(a) utveckling och testning av tekniker 
för avskiljning, användning och lagring av 
koldioxid i samband med kolanvändning, 
inbegripet återvinning av koldioxid i 
bränslen och material, i syfte att främja 
den cirkulära ekonomin,

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) användning av geotermisk energi i 
tidigare kolanläggningar,

(b) energilagring, produktion och 
lagring av vätgas, produktion av e-
bränslen och användning av geotermisk 
energi i tidigare kolanläggningar,
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Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) användning för annat än 
energiframställning och produktion av 
råmaterial från gruvavfall och rester från 
nedlagda kolgruvor eller från kolgruvor 
som håller på att läggas ner, efter 
vederbörlig bedömning av att deras 
inverkan på klimat, miljö och hälsa 
minimerats och är mindre än alternativa 
lösningars,

(c) användning för annat än 
energiframställning och på produktion av 
råmaterial från kol- och brunkol och från 
gruvavfall och rester från nedlagda 
kolgruvor eller från gruvor som håller på 
att läggas ner, efter vederbörlig bedömning 
av att deras inverkan på klimat, miljö och 
hälsa minimerats och är mindre än 
alternativa lösningars, samt säkerställande 
av att hållbara resurser undersöks och 
säkras,

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2
Beslut 2008/376/EG
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) främjande av utvecklingen av 
effektiva omskolnings- och 
kompetenshöjningsprogram för 
arbetstagare som påverkas av utfasning av 
kol. Detta inbegriper forskning om 
utbildning och omskolning av arbetskraft 
som är anställd eller tidigare varit anställd 
inom kolsektorn.

(e) bedömning av konsekvenserna för 
sysselsättningen och lokalsamhällena i 
regioner som påverkas av utfasningen av 
kol och främjande av utvecklingen av ett 
regionalt koncept för ekonomisk 
utveckling, skapande av arbetstillfällen 
och effektiva omskolnings- och 
kompetenshöjningsprogram för 
arbetstagare som påverkas i de berörda 
regionerna. Detta inbegriper forskning om 
utbildning och omskolning av arbetskraft 
som är anställd eller tidigare varit anställd 
inom kolsektorn, till stöd för kolregioner i 
omställning.
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Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minimering av miljöpåverkan från 
kolgruvor som omfattas av 
omställningsbestämmelser

Minimering av miljöpåverkan från 
kolsektorn, som omfattas av 
omställningsbestämmelser

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Företräde ska ges till projekt som 
har minst ett av följande syften:

2. Företräde ska ges till projekt 
baserade på innovativ teknik vilka har 
minst ett av följande syften:

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att hantera och återanvända 
gruvavfall, flygaska och 
avsvavlingsprodukter från kolgruvor som 
håller på att läggas ner och nedlagda 
kolgruvor, och i förekommande fall andra 
former av avfall.

(c) Att hantera och återanvända 
gruvavfall, flygaska och 
avsvavlingsprodukter från kolgruvor och 
kraftverk som håller på att läggas ner och 
nedlagda kolgruvor och  kraftverk, och i 
förekommande fall andra former av avfall.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4
Beslut 2008/376/EG
Artikel 6 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Att återställa miljön i nedlagda 
anläggningar eller anläggningar som håller 
på att läggas ner där kol använts, och i 
deras omgivningar, särskilt vad gäller 
vatten, mark och biologisk mångfald.

(f) Att återställa miljön i nedlagda 
kolrelaterade anläggningar eller 
kolrelaterade anläggningar som håller på 
att läggas ner, och i deras omgivningar, 
särskilt vad gäller vatten, mark och 
biologisk mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 9
Beslut 2008/376/EG
Artikel 10a – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Förbättrad förvaltning av 
arbetskraften med prognosmodeller för 
efterfrågan på och omfördelning av 
arbetskraft.

Or. en
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MOTIVERING

Kommissionens förslag
Kol- och stålforskningsfonden stöder forsknings- och innovationsprojekt på kol- och 
stålområdet. Varje år ställs cirka 40 miljoner euro till förfogande för universitet, 
forskningscentrum och privata företag för att finansiera projekt. Syftet med detta förslag är att 
ändra rådets beslut 2008/376/EG för att anpassa det till ”EU:s vetenskapliga, tekniska och 
politiska mål”, i enlighet med artikel 2 i rådets beslut 2008/376/EG. 

Detta förslag från kommissionen syftar till att anpassa Kol- och stålforskningsfondens 
forskningsprogram till Parisavtalet, den europeiska gröna given, investeringsplanen för ett 
hållbart Europa, den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och den nya 
industristrategin för EU.

Förslaget har i synnerhet följande mål: 

 Uppdatera målen för kolforskningen i enlighet med kommissionens klimat-, energi- och 
miljömål. Det syftar också till att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050 och principen 
om att ”inte vålla skada”, som fastställs i den europeiska gröna given.

 Stödja en rättvis omställning för kolregioner i enlighet med mekanismen för en rättvis 
omställning.

 Se över målen för stålforskningen för att prioritera stålframställningstekniker med nära 
nollutsläpp samt tillämpning och användning av dessa.

 Tillhandahålla möjligheten att genomföra delar av Kol- och stålforskningsfondens 
forskningsprogram genom samprogrammerade europeiska partnerskap.

 Ersätta en särskild ordning för experter inom ramprogrammet för forskning med de 
allmänna bestämmelserna om betalda externa experter i budgetförordningen.

Föredragandens ståndpunkt
Föredraganden, som inte behandlar detta betänkande personligen utan som ordförande för 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi, betonar fondens betydelse för att stödja stål- 
och kolsektorerna under deras omställning. Fonden bör bidra till att säkerställa att ingen 
region som berörs av denna övergång hamnar på efterkälken och att stålsektorn förblir 
konkurrenskraftig.

I detta skede vill föredraganden peka på följande aspekter som utskottet och i ett senare led 
parlamentet kan överväga när detta förslag ska diskuteras och beslutas:

 Det är välkommet att översynen av Kol- och stålforskningsfonden uppmuntrar ökad 
användning av privata och offentliga investeringar i forskning, innovation och ny teknik i 
syfte att utveckla lösningar för en mer konkurrenskraftig och hållbar industri.

 Forskningsprojekt måste bidra till en hållbar utfasning av fossila bränslen inom 
stålindustrin och till att EU blir en ledande leverantör av koldioxidsnåla produkter, 
tjänster och avancerad teknik inom ståltillverkning.

 Forskningsprogrammet bör ägna ingående uppmärksamhet åt ekonomiska, miljömässiga 
och sociala mål i syfte att säkerställa tillräckligt stöd inte enbart för den kommersiella 
sektorn utan även för den offentliga sektorn i regioner som genomgår en omställning.
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 Översynen av Kol- och stålforskningsfonden bör uppmuntra ökad användning av teknik 
som syftar till att främja den cirkulära ekonomin.

 Det är viktigt att man bedömer effekterna på sysselsättningen i regioner som påverkas av 
en utfasning av kol och samtidigt främja möjligheterna till framtida ekonomisk 
utveckling och skapande av arbetstillfällen i dessa regioner.


