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7.12.2016 A8-0358/16 

Alteração  16 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programa de Investigação do Fundo de Investigação do Carvão e do Aço 

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

Proposta de decisão 

Artigo 1 – ponto -1 (novo) 

Decisão 2008/376/CE 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea g) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1) No artigo 3.º, n.º 1, é suprimida a 

alínea g);  

Or. en 

 

Justificação 

Os xistos betuminosos foram definidos como combustíveis fósseis não convencionais e não 

como carvão em publicações da UE. 
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7.12.2016 A8-0358/17 

Alteração  17 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programa de Investigação do Fundo de Investigação do Carvão e do Aço 

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

 Proposta de decisão  

Artigo 1 – ponto -1-A (novo) 

Decisão 2008/376/CE 

Artigo 4 – n.ºs 2 e 3 

 

Texto em vigor Alteração 

 (-1-A) No artigo 4.º, os n.ºs 2 e 3 passam a 

ter a seguinte redação: 

2. Os projetos de investigação devem 

igualmente ter por objetivo realizar 

progressos científicos e tecnológicos que 

permitam adquirir um melhor 

conhecimento do comportamento e obter 

um melhor controlo das jazidas tendo em 

conta parâmetros como: pressão das 

rochas, emissões gasosas, risco de 

explosão, ventilação e todos os outros 

fatores que afetem a atividade mineira. Os 

projetos de investigação com estes 

objetivos devem permitir obter resultados 

aplicáveis a curto ou a médio prazo a uma 

grande parte da produção comunitária. 

“2. Os projetos de investigação devem 

igualmente ter por objetivo identificar as 

melhores práticas e realizar progressos no 

que toca ao processo de retorno ao 

equilíbrio ecológico e à utilização 

produtiva das minas de carvão, uma vez 

concluída a respetiva utilização mineira. 

Os projetos de investigação devem 

assegurar a reabilitação dos locais 

caracterizados por uma intervenção 

substancial no uso do solo, por uma 

acumulação de entulho de rochas e solos 

e pela redução dos níveis das águas 

subterrâneas: 

 a) Desativação das instalações de 

superfície, dos edifícios e do equipamento, 

incluindo a demolição de centrais 

elétricas e de máquinas para as indústrias 

extrativas e a remoção dos resíduos 

associados; 

 b) Recultivo dos terrenos para fins 

produtivos, como a agricultura e a 

silvicultura; 

 c) Descontaminação dos sítios 
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contaminados; 

 d) Criação de um equilíbrio dos recursos 

hídricos autorregulado, incluindo o 

restabelecimento dos níveis originais das 

águas subterrâneas; inundação das 

depressões de minas a céu aberto e 

restauração da qualidade da água; 

 e) Garantia da segurança geotécnica e 

pública, por exemplo, tornando seguras as 

explorações a céu aberto e consolidando 

as formações de superfície contra 

deslizamentos de terras; 

 f) Criação de um plano diretor para a 

futura utilização regional das antigas 

atividades mineiras; 

3. Deve ser dada preferência a projetos que 

promovam pelo menos um dos seguintes 

aspetos: 

3. Deve ser dada preferência a projetos que 

promovam pelo menos um dos seguintes 

aspetos: 

a) Integração de técnicas individuais em 

sistemas e métodos e desenvolvimento de 

métodos de extração integrados; 

a) Uma abordagem integrada da 

reestruturação industrial, da transição 

para um mercado de trabalho justa do 

ponto de vista social, bem como da 

reabilitação do ambiente; 

b) Redução substancial dos custos de 

produção;  

b) Redução substancial dos custos e 

benefícios ambientais para as atividades 

de reabilitação; 

c) Benefícios em termos de segurança nas 

minas e em termos de ambiente. 
c) Um conceito regional para o futuro 

desenvolvimento económico e a criação de 

empregos ecológicos, com uma 

transformação da estrutura do emprego 

adaptada; 

Or. en 

 

Justificação 

Uma vez que a indústria comunitária do carvão está em constante reestruturação, o Fundo 

deve apoiar a investigação no domínio da atenuação dos impactos económicos, sociais e 

ambientais decorrentes do encerramento das minas. 
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7.12.2016 A8-0358/18 

Alteração  18 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programa de Investigação do Fundo de Investigação do Carvão e do Aço 

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

 Proposta de decisão  

Artigo 1 – ponto 11-A (novo) 

Decisão 2008/376/CE 

Anexo I – quadro 1 

 

Texto em vigor Alteração 

 (11-A) No anexo, o quadro 1 passa a ter a 

seguinte redação: 

"ANEXO "ANEXO 

Composição do Grupo Consultivo do 

Carvão a que se refere o artigo 22.º: 

Composição do Grupo Consultivo do 

Carvão a que se refere o artigo 22.º: 

Membros          Total máximo Membros     Total máximo 

a) Produtores de carvão/federações 

nacionais ou centros de investigação 

associados      8 

a) Produtores de carvão/federações 

nacionais ou centros de investigação 

associados           8 

b) Organizações representantes dos 

produtores de carvão a nível europeu        2 

b) Organizações representantes dos 

produtores de carvão a nível europeu        2 

c) Consumidores de carvão ou centros de 

investigação associados                             8 

c) Consumidores de carvão ou centros de 

investigação associados                             8 

d) Organizações representantes dos 

consumidores de carvão a nível europeu   2 

d) Organizações representantes dos 

consumidores de carvão a nível europeu   2 

e) Organizações representantes dos 

trabalhadores                                             2 

e) Organizações representantes dos 

trabalhadores                                              2 

f) Organizações representantes dos 

fornecedores de equipamentos                  2 

f) Organizações representantes dos 

fornecedores de equipamentos                   2 

 g) Organizações não governamentais no 

domínio do ambiente representantes dos 

cidadãos                                                   4 

 

 

h) Organizações não governamentais 

representantes dos interesses ambientais a 

nível europeu                                          2 
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Os seus membros devem possuir uma 

sólida base de conhecimentos e de 

experiência pessoal num ou mais dos 

seguintes domínios: 

 

Os seus membros devem possuir uma 

sólida base de conhecimentos e de 

experiência pessoal num ou mais dos 

seguintes domínios: 

extração e utilização de carvão, questões 

ambientais e sociais, nomeadamente 

aspetos relacionados com a segurança. 

                                                               24 

extração e utilização de carvão, questões 

ambientais e sociais, nomeadamente 

aspetos relacionados com a segurança. 

                                                                 30 

  

  

Or. en 

 

Justificação 

Em conformidade com a decisão da Comissão (C(2016)3301 final - 

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

ON_EN.pdf), com as recomendações do Provedor de Justiça 

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

atuais consultas do Parlamento sobre o controlo do registo e da composição dos grupos de 

peritos da Comissão (2015/2319 (INI)), cumpre assegurar um equilíbrio de interesses nos 

grupos consultivos. 
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7.12.2016 A8-0358/19 

Alteração  19 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programa de Investigação do Fundo de Investigação do Carvão e do Aço 

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

 Proposta de decisão  

Artigo 1 – ponto 11-B (novo) 

Decisão 2008/376/CE 

Anexo – quadro 2 

 

Texto em vigor Alteração 

 (11-B) No anexo, o quadro 2 passa a ter a 

seguinte redação: 

«Composição do Grupo Consultivo do Aço 

a que se refere o artigo 22.º: 

«Composição do Grupo Consultivo do Aço 

a que se refere o artigo 22.º: 

Membros Total máximo Membros Total máximo 

a) Empresas siderúrgicas/federações 

nacionais ou centros de investigação 

associados                                       21 

a) Empresas siderúrgicas/federações 

nacionais ou centros de investigação 

associados                                     15 

b) Organizações representantes dos 

produtores a nível europeu                  2 

b) Organizações representantes dos 

produtores a nível europeu                  2 

c) Organizações representantes dos 

trabalhadores                                        2 

c) Organizações representantes dos 

trabalhadores                                       2 

d) Organizações representantes das 

indústrias de tratamento do aço a jusante 

ou dos utilizadores                               5 

d) Organizações representantes das 

indústrias de tratamento do aço a jusante 

ou dos utilizadores                                  5 

 e) Organizações não governamentais 

representantes dos interesses ambientais                           

4 

 f) Organizações não governamentais 

representantes dos interesses ambientais a 

nível europeu                                    2 

                                                              30                                                                 30 

Os seus membros devem possuir uma 

sólida base de conhecimentos e de 

experiência pessoal num ou mais dos 

Os seus membros devem possuir uma 

sólida base de conhecimentos e de 

experiência pessoal num ou mais dos 
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seguintes domínios: raw seguintes domínios: raw 

materials; produção de ferro; fabrico do 

aço; vazamento contínuo; laminagem a 

quente e/ou laminagem a frio; acabamento 

e/ou tratamento de superfície do aço; 

desenvolvimento de classes e/ou de 

produtos de aço; aplicações e propriedades 

do aço; questões ambientais e sociais, 

nomeadamente aspetos relacionados com a 

segurança.» 

materials; produção de ferro; fabrico do 

aço; vazamento contínuo; laminagem a 

quente e/ou laminagem a frio; acabamento 

e/ou tratamento de superfície do aço; 

desenvolvimento de classes e/ou de 

produtos de aço; aplicações e propriedades 

do aço; questões ambientais e sociais, 

nomeadamente aspetos relacionados com a 

segurança.» 

  

Or. en 

 

Justificação 

Em conformidade com a decisão da Comissão (C(2016)3301 final - 

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

ON_EN.pdf), com as recomendações do Provedor de Justiça 

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

atuais consultas do Parlamento sobre o controlo do registo e da composição dos grupos de 

peritos da Comissão (2015/2319 (INI)), cumpre assegurar um equilíbrio de interesses nos 

grupos consultivos. 

  



 

AM\1112195PT.docx  PE596.595v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

7.12.2016 A8-0358/20 

Alteração  20 

Jakop Dalunde 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programa de Investigação do Fundo de Investigação do Carvão e do Aço 

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

Proposta de decisão 

Artigo 1 – ponto -1-B (novo) 

Decisão 2008/376/CE 

Artigo 8 – parte introdutória 

 

Texto em vigor Alteração 

 (-1-B) No artigo 8.º, a parte introdutória 

passa a ter a seguinte redação: 

«A investigação e desenvolvimento 

tecnológico (IDT) devem ter por objetivo 

melhorar os processos de produção do aço 

para aumentar a qualidade dos produtos e a 

produtividade. A redução das emissões, do 

consumo de energia e do impacto 

ambiental, bem como a melhor utilização 

das matérias-primas e a conservação dos 

recursos, fazem parte das melhorias 

pretendidas. Os projetos de investigação 

devem incidir num ou mais dos seguintes 

domínios:» 

«A investigação e desenvolvimento 

tecnológico (IDT) devem ter por objetivo 

melhorar os processos de produção do aço 

para aumentar a qualidade dos produtos e a 

produtividade. A redução das emissões, do 

consumo de energia e do impacto 

ambiental, bem como a melhor utilização 

das matérias-primas e a conservação dos 

recursos, fazem parte das melhorias 

pretendidas. Os projetos de investigação 

devem incidir em tecnologias 

revolucionárias num ou mais dos seguintes 

domínios:» 

Or. en 

 

Justificação 

Há que apoiar as tecnologias revolucionárias que permitem reduzir as emissões, o consumo 

de energia e os impactos ambientais, melhorando a qualidade dos produtos e a 
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produtividade. 

 


