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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 14
Considerando 3

(3) O Sétimo Programa-Quadro da 
Comunidade Europeia de actividades de 
investigação, desenvolvimento tecnológico e 
demonstração (2007-2013) estabelecido na 
Decisão n.° 1982/2006/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro 
de 2006 cria um incentivo para a revisão da 
Decisão 2003/78/CE do Conselho, de 1 de 
Fevereiro de 2003, que fixa as directrizes 
técnicas plurianuais para o programa de 
investigação do Fundo de Investigação do 
Carvão e do Aço a fim de assegurar que este 
Fundo complemente o sétimo programa-
-quadro nos sectores relacionados com as 
indústrias do carvão e do aço.

(3) O Sétimo Programa-Quadro da 
Comunidade Europeia de actividades de 
investigação, desenvolvimento tecnológico e 
demonstração (2007-2013) estabelecido na 
Decisão n.° 1982/2006/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro 
de 2006 cria um incentivo para a revisão da 
Decisão 2003/78/CE do Conselho, de 1 de 
Fevereiro de 2003, que fixa as directrizes 
técnicas plurianuais para o programa de 
investigação do Fundo de Investigação do 
Carvão e do Aço a fim de assegurar que este 
Fundo complemente o sétimo programa-
-quadro, mas não se sobreponha a ele, nos 
sectores relacionados com as indústrias do 
carvão e do aço.
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Or. en

Justificação

Tal se afirma no n.º 3 do artigo 1.º do Protocolo relativo às consequências financeiras da 
caducidade do Tratado CECA e ao Fundo de Investigação do Carvão e do Aço, “os 
rendimentos resultantes do activo, referidos como "Fundo de Investigação do Carvão e do 
Aço", serão utilizados exclusivamente na investigação em sectores relacionados com a 
indústria do carvão e do aço a efectuar fora do programa-quadro de investigação [… ]”.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 15
Considerando 3-A (novo)

(3-A) O Sétimo Programa-Quadro abrange 
as “tecnologias do carvão não poluentes”, 
constituindo, assim, um incentivo para a 
revisão da Decisão 2003/76/CE do 
Conselho,

Or. en

Justificação

Tal se afirma no n.º 3 do artigo 1.º do Protocolo relativo às consequências financeiras da 
caducidade do Tratado CECA e ao Fundo de Investigação do Carvão e do Aço, “os 
rendimentos resultantes do activo, referidos como "Fundo de Investigação do Carvão e do 
Aço", serão utilizados exclusivamente na investigação em sectores relacionados com a 
indústria do carvão e do aço a efectuar fora do programa-quadro de investigação, [… ]”. 
Por este motivo, e uma vez que o 7.º PQ abrange os projectos de I&D no âmbito das 
tecnologias do carvão não poluentes, deverá proceder-se, em conformidade, à alteração da 
repartição de verbas entre a investigação relacionada com o carvão e a investigação 
relacionada com o aço.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 16
Considerando 14

(14) A contribuição financeira máxima total 
do Fundo de Investigação para 
projectos-piloto e de demonstração deve ser 

(14) A contribuição financeira máxima total 
do Fundo de Investigação para 
projectos-piloto e de demonstração deve ser 
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aumentada para 50% dos custos admissíveis. aumentada para 40% dos custos admissíveis.

Or. en

Justificação

Não há razão para aumentar de 40% para 50% a contribuição financeira máxima dos custos 
admissíveis relacionados com projectos-piloto ou com projectos de demonstração.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 17
Artigo 3, n.º 1, alínea g)

g) Xistos betuminosos Suprimido

Or. en

Justificação

Os xistos betuminosos não são abrangidos pela definição do carvão e do aço. Os xistos 
betuminosos têm de ser excluídos do âmbito deste Fundo.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 18
Artigo 4

Artigo 4.º Suprimido
Melhorar a posição concorrencial do 

carvão comunitário
1. É objectivo deste ponto reduzir o custo 
total da produção mineira, melhorar a 
qualidade dos produtos e reduzir os custos 
da utilização do carvão. Os projectos de 
investigação englobam toda a cadeia de 
produção do carvão, designadamente:
a) Técnicas modernas de prospecção das 
jazidas;
b) Planificação mineira integrada;
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c) Técnicas de perfuração e de extracção de 
elevado rendimento, amplamente 
automatizadas, adaptadas às 
particularidades geológicas das jazidas de 
hulha na Europa;
d) Técnicas de sustentação adequadas;
e) Sistemas de transporte;
f) Serviços de alimentação eléctrica, 
sistemas de comunicação e informação, 
transmissão, monitorização e controlo dos 
processos;
g) Técnicas de preparação do carvão 
baseadas nas necessidades dos mercados 
consumidores;
h) Conversão do carvão;
i) Combustão do carvão.
2. Os projectos de investigação procurarão 
também realizar progressos científicos e 
tecnológicos que permitam um melhor 
conhecimento do comportamento e um 
melhor controlo das jazidas tendo em conta 
parâmetros como: pressão das rochas, 
emissões gasosas, risco de explosão, 
ventilação e todos os outros factores que 
afectem a actividade mineira. Os projectos 
de investigação com estes objectivos devem 
permitir obter resultados aplicáveis a curto 
ou a médio prazo a uma grande parte da 
produção comunitária.
Será dada preferência a projectos que 
promovam pelo menos um dos seguintes 
aspectos:
a) Integração de técnicas individuais em 
sistemas e métodos e desenvolvimento de 
métodos de extracção integrados;
b) Redução substancial dos custos de 
produção;
c) Benefícios em termos de segurança nas 
minas e em termos de ambiente.

Or. en
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Justificação

Na medida em que a indústria comunitária do carvão está em constante fase de 
reestruturação, o dinheiro da investigação da União Europeia deveria ser preferencialmente 
canalizado, por um lado, para a minimização dos impactos ambientais e sociais resultantes 
das minas e do encerramento de actividades relacionadas com o carvão e, por outro, para o 
desenvolvimento de outras fontes de energia mais sustentáveis e seguras, mais do que para 
tentar melhorar a capacidade concorrencial do carvão comunitário.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 19
Artigo 4, n.º 2, alínea c-A) (nova)

c-A) desenvolvimento de novas tecnologias, 
mais económicas e mais fiáveis.

Or. cs

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 20
Artigo 6, título

Protecção eficiente do ambiente e 
melhoramento da utilização do carvão 
como fonte de energia limpa

Melhoria da protecção do ambiente a nível 
local

Or. en

Justificação

A redução das emissões resultantes da utilização do carvão, incluindo a captação e a 
armazenagem de CO2, faz parte integrante do 7.º PQ – “Actividade no domínio da energia 6: 
Tecnologias do carvão não poluentes”. A inclusão desta área de investigação ao abrigo do 
FICA sobrepor se ia ao 7.º PQ e entraria, assim, em contradição com o disposto no n.º 3 do 
artigo 1.º do Protocolo relativo às consequências financeiras da caducidade do Tratado 
CECA e ao Fundo de Investigação do Carvão e do Aço, que determina que “os rendimentos 
resultantes do activo, referidos como "Fundo de Investigação do Carvão e do Aço", serão 
utilizados exclusivamente na investigação em sectores relacionados com a indústria do 
carvão e do aço a efectuar fora do programa-quadro de investigação [… ]”. A presente 
alteração visa garantir que tal inconsistência seja evitada.
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Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 21
Artigo 6, parágrafo 2, alínea a)

a) Redução de emissões produzidas pela 
utilização do carvão, incluindo a captura e 
armazenagem de CO2; 

Suprimido

Or. en

Justificação

Justificação idêntica à apresentada pela Deputada Harms para o artigo 4.º.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 22
Artigo 6, parágrafo 2, alínea b)

b) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa provenientes das jazidas de 
carvão, nomeadamente das emissões de 
metano;

Suprimido

Or. en

Justificação

Justificação idêntica à apresentada pela Deputada Harms para o artigo 4.º.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 23
Artigo 6, parágrafo 2, alínea d)

d) Remodelação dos aterros de resíduos e 
utilização industrial dos resíduos da 
produção e do consumo de carvão;

d) Remodelação dos aterros de resíduos e 
utilização dos resíduos da produção e do 
consumo de carvão;

Or. cs
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Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 24
Artigo 7, parágrafo 1

Os projectos de investigação com este 
objectivo estão relacionados com as 
perspectivas de aprovisionamento energético 
a longo prazo e dizem respeito à valorização 
em termos económicos, energéticos e 
ecológicos das jazidas de carvão que não 
possam ser exploradas de forma rentável 
utilizando técnicas de extracção 
convencionais. Incluem estudos, definição 
de estratégias, trabalhos de investigação 
fundamental e de investigação aplicada, e 
ensaio de técnicas inovadoras, que abram 
perspectivas para a valorização dos recursos 
carboníferos da Comunidade.

Os projectos de investigação com este 
objectivo estão relacionados com as 
perspectivas de salvaguarda do 
aprovisionamento energético a longo prazo e 
dizem respeito à valorização em termos 
económicos, energéticos e ecológicos das 
jazidas de carvão que não possam ser 
exploradas de forma rentável utilizando 
técnicas de extracção convencionais. 
Incluem estudos, definição de estratégias, 
trabalhos de investigação fundamental e de 
investigação aplicada, e ensaio de técnicas 
inovadoras, que abram perspectivas para a 
valorização dos recursos carboníferos da 
Comunidade.

Or. cs

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 25
Artigo 9, alínea c)

c) Prolongamento da vida útil, 
nomeadamente pelo melhoramento da 
resistência ao calor e à corrosão dos aços e 
das construções de aço;

c) Prolongamento da vida útil, 
nomeadamente pelo melhoramento da 
resistência ao calor, à corrosão e a outro tipo 
de influências dos aços e das construções de 
aço;

Or. cs

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 26
Artigo 20

Os Grupos Consultivos do Carvão e do Aço 
(a seguir designados “grupos consultivos”) 
são grupos consultivos técnicos 

Os Grupos Consultivos do Carvão e do Aço 
(a seguir designados “grupos consultivos”) 
são grupos consultivos técnicos 
independentes que integram especialistas 
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independentes. com as qualificações adequadas.

Or. cs

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 27
Artigo 25, n.º 3, parágrafo 1

3. A Comissão elaborará um pacote 
informativo contendo as modalidades de 
participação, os métodos de gestão das 
propostas e projectos, os formulários de 
candidatura, as regras de apresentação das 
propostas, os modelos de convenções de 
subvenção, os custos admissíveis, a 
contribuição financeira máxima admissível, 
as modalidades de pagamento e os 
objectivos prioritários anuais do programa 
de investigação.

3. A Comissão elaborará um pacote 
informativo contendo as modalidades de 
participação, os métodos de gestão das 
propostas e projectos, os formulários de 
candidatura (incluindo instruções para o 
respectivo preenchimento), as regras de 
apresentação das propostas, os modelos de 
convenções de subvenção, os custos 
admissíveis, a contribuição financeira 
máxima admissível, as modalidades de 
pagamento e os objectivos prioritários 
anuais do programa de investigação.

Or. cs

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 28
Artigo 30, parágrafo 3, quadro, alínea b)

b) Projectos-piloto e de demonstração até 
50%

b) Projectos-piloto e de demonstração até 
40%

Or. en

Justificação

Não há razão para aumentar de 40 para 50% a contribuição financeira máxima dos custos 
admissíveis relacionados com projectos-piloto ou com projectos de demonstração.
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Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 29
Artigo 38, n.º 1

1. A Comissão efectuará um exercício de 
monitorização do programa de investigação, 
que englobará uma avaliação dos benefícios 
esperados. O relatório deste exercício será 
publicado até ao fim de 2013 e, 
seguidamente, de sete em sete anos. Estes 
relatórios serão facultados ao público no 
Serviço Comunitário de Informação sobre 
Investigação e Desenvolvimento (CORDIS) 
ou no correspondente sítio Web.

1. A Comissão efectuará um exercício de 
monitorização do programa de investigação, 
que englobará uma avaliação dos benefícios 
esperados. O relatório deste exercício será 
publicado até ao fim de 2013. O presente 
relatório será facultado ao público no 
Serviço Comunitário de Informação sobre 
Investigação e Desenvolvimento (CORDIS) 
ou no correspondente sítio Web.

Or. en

Justificação

Não há razões para que a Comissão promova um mecanismo de financiamento indefinido 
para apoiar uma fonte de energia específica, ou seja, o carvão. No mínimo, a Comissão tem 
de, em primeiro lugar, proceder à avaliação deste Programa de Investigação até finais de 
2013 e ponderar — conjuntamente com o Parlamento Europeu, no âmbito de um processo de 
co-decisão — se vale a pena, ou não, prosseguir os esforços de fomento do carvão 
comunitário.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 30
Artigo 38, n.º 2

2. A Comissão avaliará o programa de 
investigação depois de concluídos os 
projectos financiados durante cada período 
septenal. Devem também ser avaliadas as 
vantagens da IDT para a sociedade e os 
sectores em causa. O relatório de avaliação 
será publicado.

2. A Comissão avaliará o programa de 
investigação depois de concluídos os 
projectos financiados no decurso do ano 
mencionado no n.º 1. Devem também ser 
avaliadas as vantagens da IDT para a 
sociedade e os sectores em causa. O relatório 
de avaliação será publicado.

Or. en

Justificação

Não há razões para que a Comissão promova um mecanismo de financiamento indefinido 
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para apoiar uma fonte de energia específica, ou seja, o carvão. No mínimo, a Comissão tem 
de, em primeiro lugar, proceder à avaliação deste Programa de Investigação até finais de 
2013 e ponderar — conjuntamente com o Parlamento Europeu, no âmbito de um processo de 
co-decisão — se vale a pena, ou não, prosseguir os esforços de fomento do carvão 
comunitário.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 31
Artigo 40

As directrizes técnicas plurianuais 
estabelecidas no Capítulo III serão revistas 
de sete em sete anos, terminando o primeiro 
período em 31 de Dezembro de 2014. Para 
tal, e o mais tardar durante o primeiro 
semestre do último ano de cada período 
septenal, a Comissão deve reavaliar o 
funcionamento e a eficácia das directrizes 
técnicas e propor as alterações que considere 
adequadas.

As directrizes técnicas plurianuais 
estabelecidas no Capítulo III serão revistas, 
o mais tardar, em 31 de Dezembro de 2014. 
Para tal, e o mais tardar em 30 de Junho de 
2014, a Comissão deve reavaliar o 
funcionamento e a eficácia das directrizes 
técnicas e propor as alterações que considere 
adequadas.

Se assim o entender, a Comissão pode fazer 
a referida reavaliação e apresentar ao 
Conselho propostas relativamente a 
quaisquer alterações que considere 
adequadas, antes de terminado o período 
septenal.

Se assim o entender, a Comissão pode fazer 
a referida reavaliação e apresentar ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu, ao 
abrigo do processo de co-decisão, propostas 
relativamente a quaisquer alterações que 
considere adequadas antes do final de 2014.

Or. en

Justificação

Justificação idêntica à apresentada pela Deputada Harms para o artigo 38.º.
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