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PR_CNS_art51am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi monivuotisten teknisten suuntaviivojen 
vahvistamisesta hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelmaa varten 
(KOM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0393),

– ottaa huomioon neuvoston päätöksen 2003/76/EU1 4 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti 
neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0248/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
3 artiklan 1 kohdan g alakohta

(g) öljyliuske. (g) bitumiliuske.

                                               
1 Neuvoston päätös, tehty 1 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, 
EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja 
terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä (EUVL L 29, 5.2.2003, 
s. 22).
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Perustelu

Termin ’hiili’ käyttö on epäasianmukaisesti laajennettu kattamaan öljyliuske, vaikka aiemmin 
on korostettu, että myös A hiilet ovat kivihiiltä, bitumihiili mukaan lukien. Tässä yhteydessä 
on syytä käyttää laajempaa termiä ’bitumiliuske’ ’öljyliuskeen’ sijasta, koska viimeksi 
mainittu kuuluu bitumiliuskeiden luokkaan.

Tarkistus 2
4 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Nämä hankkeet lisäävät hiilen 
kilpailukykyä paikallisilla 
energiamarkkinoilla, mikäli paikallisia 
hiilivarantoja hyödynnetään tehokkaasti, 
mikä vahvistaa jäsenvaltioiden 
energiaturvallisuutta.

Tarkistus 3
4 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) tutkimus, joka johtaa hiilestä
saatavan primaarienergian 
tehokkaampaan muuttamiseen muiksi 
energiamuodoiksi, esimerkiksi 
tavanomaisten hiilen kaasutus- ja 
nesteytystekniikoiden avulla.

Perustelu

Tavanomainen hiilen kaasutus ja nesteytys ovat ”puhtaita hiilitekniikkoja”. Kun kaasutus- ja 
nesteytystuotteita, vety mukaan lukien, käytetään moottoripolttoaineina, ne edistävät 
ilmakehän CO2-päästöjen vähentämistä, johtuen tehokkaammasta energian muuntamisesta.

Tarkistus 4
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. 

Tähän tavoitteeseen liittyvät 
tutkimushankkeet koskevat energiahuollon 
pitkän aikavälin näkymiä ja tähtäävät 
sellaisen hiilen hyödynnettävyyden
parantamiseen ja tehokkaaseen tarjontaan 
(siirtäminen) – niin taloudellisesti kuin 
energiantuotannon ja ympäristönkin 
kannalta –, jonka käyttöönotto perinteisillä 
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Hankkeet voivat käsittää selvityksiä, 
strategioiden määrittämistä, perus- ja 
soveltavaa tutkimusta sekä sellaisten 
innovatiivisten tekniikoiden testaamista, 
joiden avulla voidaan parantaa yhteisön 
hiilivarojen hyödynnettävyyttä.

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.

Tarkistus 5
7 artiklan 2 kohta

Etusija annetaan hankkeille, joissa 
yhdistetään toisiaan täydentäviä 
tekniikoita, kuten metaanin tai 
hiilidioksidin adsorptio, hiilikerroksessa 
olevan metaanin talteenotto ja 
maanalainen hiilen kaasutus.

Etusija annetaan hankkeille, joissa 
yhdistetään toisiaan täydentäviä 
tekniikoita, kuten metaanin tai 
hiilidioksidin adsorptio, hiilikerroksessa 
olevan metaanin talteenotto ja käyttö 
energialähteenä, tehokas hiilen poltto 
lämmön ja sähkön tuotantoprosesseissa 
sekä epätavanomaiset maanalaiset hiilen 
kaasutusmenetelmät.

Tarkistus 6
8 artiklan j a alakohta (uusi)

j a) teräsvalut ja -takeet ja rautajauheista 
ja rautaseoksista jauhemetallurgian 
kautta saadut sintratut tuotteet 
puolivalmisteina jatkojalostusta varten.

Perustelu

Teräsvalut, terästakeet ja jauhemetallurgian tuotoksina saadut sintratut rautatuotteet olivat 
aikaisemmin kuudennen puiteohjelman kattamia siten, että ne selvästi mainittiin nimeltä. 
Tämän vuoksi suhtaudun epäilyksin käsiteltävänä olevaan ehdotukseen.

Tarkistus 7
9 artiklan b alakohta

b) teräksen ominaisuudet, erityisesti 
mekaaniset ominaisuudet, kuten lujuus ja 
sitkeys, väsyminen, kuluminen, 
viruminen, syöpyminen ja 
murtumiskestävyys, alhaisissa ja korkeissa 

b) teräksen ominaispiirteet, erityisesti 
teräksien mekaaniset ominaisuudet, kuten 
lujuus eriasteisten paineiden alaisena, 
kovuus, iskunkestävyys, mekaaninen 
väsyminen ja lämpöväsyminen, virumis-
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lämpötiloissa ja murtumiskestävyys sekä hankaus- ja 
syöpymiskestävyys, alhaisissa ja korkeissa 
lämpötiloissa

Tarkistus 8
9 artiklan c alakohta

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

c) käyttöiän pidentäminen erityisesti 
parantamalla terästen ja teräsrakenteiden 
kulumiskestävyyttä korkeissa 
lämpötiloissa ja syöpymiskestävyyttä

Tarkistus 9
9 artiklan d alakohta

d) terästä sisältävät komposiitit ja 
sandwich-rakenteet

d) kuituiset ja kerrokselliset komposiitit ja 
rakenteet

Tarkistus 10
9 artiklan e alakohta

e) mikrostruktuureja ja mekaanisia 
ominaisuuksia koskevat ennustavat 
simulaatiomallit

e) mikrostruktuureja, mekaanisia 
ominaisuuksia jne. koskevat ennustavat 
simulaatiomallit

Tarkistus 11
10 artiklan b alakohta

b) teräslajit ja koottavien rakenteiden
suunnittelu, jotka helpottavat teräsromun 
talteenottoa ja sen uudelleenmuuntamista 
käyttökelpoiseksi teräkseksi

b) sellaisten teräsrakenteiden suunnittelu, 
jotka on teknisesti helppo purkaa niiden 
käyttöiän lopussa, pitäen silmällä 
teräsromun talteenottoa ja sen 
uudelleenmuuntamista käyttökelpoiseksi
teräkseksi

Tarkistus 12
13 artikla

Kolmansien maiden yritykset, julkiset 
elimet, tutkimuslaitokset ja korkea- ja 

Kolmansien maiden yritykset, julkiset 
elimet, tutkimuslaitokset ja korkea- ja 
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toisen asteen oppilaitokset sekä muut 
oikeussubjektit luonnolliset henkilöt 
mukaan luettuina saavat osallistua 
tutkimusohjelmaan hankekohtaisesti, jos se 
on yhteisön edun mukaista, mutta niille ei 
myönnetä ohjelmasta rahoitusta.

toisen asteen oppilaitokset sekä muut 
oikeussubjektit luonnolliset henkilöt 
mukaan luettuina saavat osallistua 
tutkimusohjelmaan hankekohtaisesti, jos se 
on yhteisön edun mukaista ja jos ne itse 
tarjoavat hankkeen toteuttamiseen 
tarvittavat perusvälineet.

Tarkistus 13
22 artiklan 3 kohta

Komissio varmistaa, että kummassakin 
neuvoa-antavassa ryhmässä on sopivasti eri 
alojen asiantuntemusta ja mahdollisimman 
laaja maantieteellinen edustavuus. 

Komissio varmistaa, että kummassakin 
neuvoa-antavassa ryhmässä on sopivasti eri 
alojen asiantuntemusta ja mahdollisimman 
laaja maantieteellinen edustavuus siten, 
että kunkin ryhmän kokoonpanoon 
kuuluvat asiantuntijat valittaisiin pitäen
silmällä mahdollisimman hyvän 
edustavuuden takaamista maantieteellis-
taloudellisesta näkökulmasta, erityisesti 
EU:n uudet jäsenvaltiot huomioon ottaen. 
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PERUSTELUT

Hiili- ja terästutkimusrahasto perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisön EHTY:n 
perustamissopimuksen, joka oli ensimmäinen askel kohti yhdistynyttä Eurooppaa, 
voimassaolon päättyttyä. Neuvoston suuntaviivojen mukaisesti hiili- ja terästutkimusrahaston 
toimintaa tarkasteltiin tänä vuonna, viisi vuotta sen perustamisen jälkeen, uudelleen. 
Tarkastelussa keskityttiin erityisesti materiaalien ja energian tehokkaaseen käyttöön, 
ympäristönsuojeluun ja työpaikkojen suojeluun. Hiili- ja terästutkimusrahaston suuri etu on 
se, että sitä voidaan käyttää täydentävän rahoituksen tarjoamiseen tutkimukselle, joka ei kuulu 
seitsemännen puiteohjelman alaisuuteen. Hiili- ja terästutkimusrahastoa rahoitetaan EHTY:n 
perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen jäljelle jääneen pääoman tuottamin 
korkovaroin, ja se jakautuu siten, että 27,2 prosenttia jaetaan hiileen liittyvään tutkimukseen 
ja 72,8 prosenttia teräkseen liittyvään tutkimukseen, mikä heijastaa EHTY:n 
perustamissopimuksen alaisuudessa noudatettua jakoa.

Ottaen huomioon rahaston tärkeyden EU:n, erityisesti uusien jäsenvaltioiden, terveen 
talouskehityksen kannalta, komission näkemystä, jonka mukaan hiili- ja 
terästutkimusrahaston toimintaa olisi jatkettava, on syytä pitää myönteisenä. Teräs on yhä 
yksi tärkeimmistä kone- ja rakennusteollisuuden hyödyntämistä rakennusmateriaaleista, ja 
merkittäviä teknisiä mahdollisuuksia teräksen laadun parantamiseen ja terästuotannon 
prosessien tehostamiseen on yhä käyttämättä. Teräsrakenteiden luotettavuuden varmistaminen 
ja koneiden ja laitteiden hyödyntämistehokkuuden lisääminen edellyttää toisinaan lukuisien 
empiiristen tutkimusten tekemistä eri terästyyppien kemiallisen koostumuksen ja 
ominaisuuksien optimoimiseksi.

Sukupuolten tasaveroinen edustettuina oleminen tutkimusryhmissä auttaa lisäämään naisten 
aktiivisuutta ja kannustaa heitä osallistumaan EU:n hiili- ja terästutkimusohjelmiin poistaen 
samalla nykyisen epäsuhdan.

Mikäli hiilen kilpailukykyä energiamarkkinoilla halutaan lisätä, sen alueellisia varantoja on 
hyödynnettävä tehokkaasti, mikä edistää energiaturvallisuuden lisäämistä EU:ssa. 
Päätösehdotuksessa luokitellaan bitumiliuske – kiinteä polttoaine, joka tunnetaan myös 
nimellä öljyliuske – hiileksi. ’Hiilen’ määritelmää laajennettiin pelkästään tämän päätöksen 
tarkoituksia varten, jotta otettaisiin huomioon tämän fossiilisen polttoaineen käyttäminen 
Viron sähkövoimaloissa.

Kaivosten hyödyntämiseen liittyvät erityisongelmat, jotka riippuvat paikallisista geologisista 
olosuhteista, erityisesti syvien kaivosten tapauksessa, edellyttävät vaiheittain etenevää 
kartoitustutkimusta. Tämä erityisen perusteellinen tutkimus olisi toteutettava ennen kuin 
syviä, metaanin täyttämiä koksihiilikaivoksia rakennetaan ja aletaan hyödyntää.
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