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TARKISTUKSET 14-31

Mietintöluonnos (PE398.429v01-00)
Adam Gierek
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi monivuotisten teknisten suuntaviivojen vahvistamisesta 
hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelmaa varten

Ehdotus päätökseksi (KOM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 14
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Euroopan yhteisön seitsemännestä 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmasta 
(2007-2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 
tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 1982/2006/EY tarjoaa perustan 
tarkistaa monivuotisten teknisten 
suuntaviivojen vahvistamisesta hiili- ja 
terästutkimusrahaston tutkimusohjelmaa 
varten 1 päivänä helmikuuta 2003 tehtyä 
neuvoston päätöstä 2003/78/EY, jotta 
voidaan varmistaa, että hiili- ja 
terästutkimusrahasto täydentää seitsemättä 
puiteohjelmaa hiili- ja terästeollisuuteen 
liittyvillä aloilla.

(3) Euroopan yhteisön seitsemännestä 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–
2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 tehty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 
N:o 1982/2006/EY tarjoaa perustan tarkistaa 
monivuotisten teknisten suuntaviivojen 
vahvistamisesta hiili- ja 
terästutkimusrahaston tutkimusohjelmaa 
varten 1 päivänä helmikuuta 2003 tehtyä 
neuvoston päätöstä 2003/78/EY, jotta 
voidaan varmistaa, että hiili- ja 
terästutkimusrahasto täydentää seitsemättä 
puiteohjelmaa hiili- ja terästeollisuuteen 
liittyvillä aloilla mutta ei ole sen kanssa 
päällekkäinen.
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Or. en

Perustelu

EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista tehdyn 
pöytäkirjan 1 artiklan 3 kohdassa todetaan seuraavasti: ”Näistä varoista kertyvät tulot, joista 
käytetään nimitystä "hiili- ja terästutkimusrahasto", käytetään yksinomaan tutkimuksen 
puiteohjelman ulkopuoliseen hiili- ja terästeollisuuteen liittyvien alojen tutkimukseen [...]." 

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 15
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Niin kutsutut puhtaat hiiliteknologiat 
kuuluvat seitsemännen puiteohjelman 
piiriin, mikä kannustaa tarkistamaan 
neuvoston päätöstä 2003/76/EY.

Or. en

Perustelu

EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista tehdyn 
pöytäkirjan 1 artiklan 3 kohdassa todetaan seuraavasti: ”Näistä varoista kertyvät tulot, joista 
käytetään nimitystä "hiili- ja terästutkimusrahasto", käytetään yksinomaan tutkimuksen 
puiteohjelman ulkopuoliseen hiili- ja terästeollisuuteen liittyvien alojen tutkimukseen [...]." 
Koska niin kutsuttuja puhtaita hiiliteknologioita koskeva tutkimus ja kehitys kuuluvat 
seitsemännen puiteohjelman piiriin, jakoa hiiltä koskevaan ja terästä koskevaan tutkimukseen 
on mukautettava vastaavasti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 16
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Pilotti- ja demonstrointihankkeille 
tutkimusrahastosta myönnettävän 
rahoitusosuuden enimmäismäärä olisi 
nostettava 50 prosenttiin tukikelpoisista 

(14) Pilotti- ja demonstrointihankkeille 
tutkimusrahastosta myönnettävän 
rahoitusosuuden enimmäismäärä olisi 
nostettava 40 prosenttiin tukikelpoisista 
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kustannuksista. kustannuksista.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä lisätä pilotti- ja demonstrointihankkeille myönnettävän rahoitusosuuden 
enimmäismäärää 40 prosentista 50 prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 17
3 artiklan 1 kohdan g alakohta

(g) öljyliuske. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Öljyliuske ei kuulu hiilen tai teräksen määritelmään. Öljyliuske on jätettävä rahaston 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 18
4 artikla

4 artikla Poistetaan.
Yhteisön hiilialan kilpailuaseman 

parantaminen
1. Tavoitteita ovat kaivosten 
kokonaistuotantokustannusten 
alentaminen, tuotteiden laadun 
parantaminen ja hiilenkäytön 
kustannusten alentaminen. 
Tutkimushankkeet kattavat koko 
hiilentuotantoketjun, ja tutkimuskohteita 
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ovat
a) nykyaikaiset esiintymienetsintätekniikat
b) kokonaisvaltainen kaivosten suunnittelu
c) tehokas ja pitkälle automatisoitu sekä 
Euroopan kivihiiliesiintymien erityisiä 
geologisia ominaisuuksia vastaava 
tunnelinlouhinta- ja 
hiilenlouhintateknologia
d) tarkoituksenmukainen tukiteknologia
e) kuljetusjärjestelmät
f) energiahuoltopalvelut, viestintä-, tieto-, 
tiedonsiirto-, seuranta- ja 
prosessinvalvontajärjestelmät
g) kuluttajamarkkinoiden tarpeita 
palvelevat hiilenrikastustekniikat
h) hiilikonversio
i) hiilen poltto.
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.
Etusija annetaan hankkeille, jotka 
edistävät vähintään yhtä seuraavista:
(a) yksittäisten tekniikkojen integroiminen 
järjestelmiin ja menetelmiin sekä 
integroitujen louhintamenetelmien 
kehittäminen
(b) tuotantokustannusten huomattava 
alentaminen
(c) kaivosten turvallisuuteen liittyvien sekä 
ympäristöhyötyjen aikaansaaminen.

Or. en
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Perustelu

Koska yhteisön hiiliteollisuudessa on käynnissä jatkua uudelleenjärjestely, yhteisön 
tutkimusvarat olisi parempi käyttää kaivosten ja niihin liittyvien toimintojen lopettamisesta 
aiheutuvien ekologisten ja sosiaalisten vaikutusten minimointiin sekä kestävämpien ja 
turvallisempien energialähteiden kehittämiseen kuin pyrkimyksiin parantaa hiilialan 
kilpailuasemia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 19
4 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) uusien taloudellisempien ja 
luotettavampien teknologioiden 
kehittäminen.

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 20
6 artiklan otsikko

Tehokas ympäristönsuojelu ja 
energialähteenä käytettävän hiilen 
puhtaamman käytön edistäminen

Paikallisen ympäristön parempi suojelu

Or. en

Perustelu

Hiilenkäytöstä aiheutuvien päästöjen vähentäminen, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 
mukaan luettuna, on oleellinen osa tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman aihealueen 
”Energia” kuudentena mainittuja toimia ”Puhtaat hiiliteknologiat”. Tämän tutkimusalan 
ottaminen hiili- ja terästutkimusrahaston piiriin merkitsisi päällekkäisyyttä tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman kanssa ja olisi ristiriidassa EHTY:n perustamissopimuksen 
voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista tehdyn pöytäkirjan 1 artiklan 3 kohdan 
kanssa, koska siinä todetaan seuraavasti: ”Näistä varoista kertyvät tulot, joista käytetään 
nimitystä "hiili- ja terästutkimusrahasto", käytetään yksinomaan tutkimuksen puiteohjelman 
ulkopuoliseen hiili- ja terästeollisuuteen liittyvien alojen tutkimukseen [...]." Tarkistuksella 
varmistetaan, että tämä epäjohdonmukaisuus vältetään.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 21
6 artiklan 2 kohdan a alakohta

(a) hiilenkäytöstä aiheutuvien päästöjen 
vähentäminen hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi mukaan luettuna

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Perustelut samat kuin 4 artiklaa koskevassa tarkistuksessa (Harms).

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 22
6 artiklan 2 kohdan b alakohta

(b) hiiliesiintymistä peräisin olevien 
kasvihuonekaasu- ja erityisesti 
metaanipäästöjen vähentäminen

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Perustelut samat kuin 4 artiklaa koskevassa tarkistuksessa (Harms).

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 23
6 artiklan 2 kohdan d alakohta

(d) jätekasojen siivoaminen ja hiilen (d) jätekasojen siivoaminen ja hiilen 



AM\701884FI.doc 7/10 PE400.286v01-00

FI

tuotannosta ja käytöstä syntyvien jäännösten 
hyödyntäminen teollisessa käytössä

tuotannosta ja käytöstä syntyvien jäännösten 
hyödyntäminen käytössä

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 24
7 artiklan 1 kohta

Tähän tavoitteeseen liittyvät 
tutkimushankkeet koskevat energiahuollon 
pitkän aikavälin näkymiä ja tähtäävät 
sellaisten hiilivarojen hyödynnettävyyden 
parantamiseen – niin taloudellisesti kuin 
energiantuotannon ja ympäristönkin 
kannalta –, joiden käyttöönotto perinteisillä 
louhintatekniikoilla ei ole taloudellista. 
Hankkeet voivat käsittää selvityksiä, 
strategioiden määrittämistä, perus- ja 
soveltavaa tutkimusta sekä sellaisten 
innovatiivisten tekniikoiden testaamista, 
joiden avulla voidaan parantaa yhteisön 
hiilivarojen hyödynnettävyyttä.

Tähän tavoitteeseen liittyvät 
tutkimushankkeet koskevat energiahuollon 
turvaamisen pitkän aikavälin näkymiä ja 
tähtäävät sellaisten hiilivarojen 
hyödynnettävyyden parantamiseen – niin 
taloudellisesti kuin energiantuotannon ja 
ympäristönkin kannalta –, joiden 
käyttöönotto perinteisillä 
louhintatekniikoilla ei ole taloudellista. 
Hankkeet voivat käsittää selvityksiä, 
strategioiden määrittämistä, perus- ja 
soveltavaa tutkimusta sekä sellaisten 
innovatiivisten tekniikoiden testaamista, 
joiden avulla voidaan parantaa yhteisön 
hiilivarojen hyödynnettävyyttä.

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 25
9 artiklan c alakohta

c) käyttöiän pidentäminen erityisesti 
parantamalla terästen ja teräsrakenteiden 
lämpö- ja syöpymiskestävyyttä

c) käyttöiän pidentäminen erityisesti 
parantamalla terästen ja teräsrakenteiden 
lämpö- ja syöpymiskestävyyttä ja muiden 
vaikutusten kestävyyttä

Or. cs
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 26
20 artikla

Hiili- ja teräsalan neuvoa-antavat ryhmät, 
jäljempänä ’neuvoa-antavat ryhmät’, ovat 
riippumattomia teknisiä neuvoa-antavia 
ryhmiä.

Hiili- ja teräsalan neuvoa-antavat ryhmät, 
jäljempänä ’neuvoa-antavat ryhmät’, ovat 
riippumattomia teknisiä neuvoa-antavia 
ryhmiä, ja ne koostuvat asiantuntijoista, 
joilla on asianmukainen pätevyys.

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Březina

Tarkistus 27
25 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Komissio laatii tietopaketin, jossa 
esitetään yksityiskohtaiset 
osallistumissäännöt, ehdotusten ja 
hankkeiden hallintoa koskevat menettelyt, 
hakulomakkeet, ehdotusten jättämiseen 
sovellettavat säännöt, vakiosopimukset, 
tukikelpoiset kustannukset, myönnettävän 
rahoituksen enimmäismäärä, maksuehdot 
sekä tutkimusohjelman vuotuiset ensisijaiset 
tavoitteet.

3. Komissio laatii tietopaketin, jossa 
esitetään yksityiskohtaiset 
osallistumissäännöt, ehdotusten ja 
hankkeiden hallintoa koskevat menettelyt, 
hakulomakkeet ja niiden täyttöohjeet, 
ehdotusten jättämiseen sovellettavat säännöt, 
vakiosopimukset, tukikelpoiset 
kustannukset, myönnettävän rahoituksen 
enimmäismäärä, maksuehdot sekä 
tutkimusohjelman vuotuiset ensisijaiset 
tavoitteet.

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 28
30 artiklan 3 kohdan taulukon b alakohta

(b) pilotti- ja demonstrointihankkeissa 
enintään 50 %

(b) pilotti- ja demonstrointihankkeissa 
enintään 40 %

Or. en
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Perustelu

Ei ole mitään syytä lisätä pilotti- ja demonstrointihankkeille myönnettävän rahoitusosuuden 
enimmäismäärää 40 prosentista 50 prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 29
38 artiklan 1 kohta

1. Komissio toteuttaa tutkimusohjelman 
seurannan, jossa myös arvioidaan 
odotettavissa olevia hyötyjä. Seurannasta 
laaditaan kertomus vuoden 2013 loppuun 
mennessä ja sen jälkeen joka seitsemäs 
vuosi. Kertomukset saatetaan yleisesti 
saataville yhteisön tutkimus- ja 
kehitystietopalvelun (Cordis) tai vastaavan 
verkkosivuston kautta.

1. Komissio toteuttaa tutkimusohjelman 
seurannan, jossa myös arvioidaan 
odotettavissa olevia hyötyjä. Seurannasta 
laaditaan kertomus vuoden 2013 loppuun 
mennessä. Kertomus saatetaan yleisesti 
saataville yhteisön tutkimus- ja 
kehitystietopalvelun (Cordis) tai vastaavan 
verkkosivuston kautta.

Or. en

Perustelu

Komission ei ole syytä edistää määrittämätöntä rahoitusmekanismia, jolla tuetaan yhtä tiettyä 
energialähdettä eli hiiltä. Komission on ainakin ensin arvioitava tämä tutkimusohjelma 
vuoden 2013 loppuun mennessä ja arvioitava – yhdessä Euroopan parlamentin kassa 
yhteispäätösmenettelyn mukaisesti – kannattaako yhteisön hiilialan tukemista jatkaa vai ei.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 30
38 artiklan 2 kohta

2. Komissio arvioi tutkimusohjelman, kun 
kunkin seitsenvuotisen kauden aikana 
rahoitetut hankkeet on saatu päätökseen. 
Tässä yhteydessä arvioidaan myös ne 
hyödyt, jotka TTK-työstä ovat koituneet 
yhteiskunnalle ja asianomaisille aloille. 
Arviointikertomus julkaistaan.

2. Komissio arvioi tutkimusohjelman, kun 
edellä 1 kohdassa tarkoitetun vuoden
aikana rahoitetut hankkeet on saatu 
päätökseen. Tässä yhteydessä arvioidaan 
myös ne hyödyt, jotka TTK-työstä ovat 
koituneet yhteiskunnalle ja asianomaisille 
aloille. Arviointikertomus julkaistaan.
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Or. en

Perustelu

Komission ei ole syytä edistää määrittämätöntä rahoitusmekanismia, jolla tuetaan yhtä tiettyä 
energialähdettä eli hiiltä. Komission on ainakin ensin arvioitava tämä tutkimusohjelma 
vuoden 2013 loppuun mennessä ja arvioitava – yhdessä Euroopan parlamentin kassa 
yhteispäätösmenettelyn mukaisesti – kannattaako yhteisön hiilialan tukemista jatkaa vai ei.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 31
40 artikla

Edellä III luvussa vahvistettuja monivuotisia 
teknisiä suuntaviivoja tarkistetaan seitsemän 
vuoden välein; ensimmäinen jakso päättyy
31 päivänä joulukuuta 2014. Tätä varten 
komissio arvioi viimeistään kunkin 
seitsenvuotiskauden viimeisen vuoden 
kuuden ensimmäisen kuukauden aikana
teknisten suuntaviivojen toimivuuden ja 
tehokkuuden sekä ehdottaa tarvittaessa 
muutoksia.

Edellä III luvussa vahvistettuja monivuotisia 
teknisiä suuntaviivoja tarkistetaan 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014. 
Tätä varten komissio arvioi viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2014 teknisten 
suuntaviivojen toimivuuden ja tehokkuuden 
sekä ehdottaa tarvittaessa muutoksia.

Tarpeelliseksi katsoessaan komissio voi 
tehdä tällaisen arvioinnin ja toimittaa 
neuvostolle ehdotuksia asiaankuuluviksi 
muutoksiksi ennen kunkin 
seitsenvuotiskauden päättymistä.

Tarpeelliseksi katsoessaan komissio voi 
tehdä tällaisen arvioinnin ja toimittaa 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
yhteispäätösmenettelyn mukaisesti 
ehdotuksia asiaankuuluviksi muutoksiksi 
vuoden 2014 loppuun mennessä.

Or. en

Perustelu

Perustelut samat kuin 38 artiklaa koskevassa tarkistuksessa (Harms).
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