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7.12.2016 A8-0358/23 

Alteração  23 

Edouard Martin 

em nome do Grupo S&D 

 

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 

Considerando 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) Em conformidade com as 

estratégias da UE em matéria de 

bioeconomia, economia circular e clima e 

energia e, mais especificamente, com os 

compromissos da União respeitantes à 

redução das emissões de gases com efeito 

de estufa, a investigação deve centrar-se 

igualmente no desenvolvimento de 

(bio)tecnologias inovadoras de captura de 

CO/CO2, CH4 e outros GEE provenientes 

da produção de carvão e aço, tendo em 

vista a utilização como matéria-prima 

para a produção de combustíveis, 

produtos químicos e materiais de base 

biológica; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/24 

Alteração  24 

Edouard Martin 

em nome do Grupo S&D 

 

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 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo) 

 Decisão 2008/376/CE 

Artigo 3 – n.º 2 – alínea f-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1) Ao artigo 3.º, n.º 2, é aditada a 

seguinte alínea: 

 «f-A) Captura e reutilização de CO/CO2 

como matéria-prima para a produção de 

produtos de base biológica.»; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0358/25 

Alteração  25 

Edouard Martin 

em nome do Grupo S&D 

 

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 4 – n.º 1 – alínea i-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-1-B) Ao artigo 4.º, n.º 1, é aditada a 

seguinte alínea: 

 «i-A)  Resíduos de carvão através de 

técnicas bioindustriais, nomeadamente 

captura de CO/CO2 e CH4 em produtos de 

base biológica.»; 

Or. en 

 

 


