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Amendamentul 12
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 5 octombrie 2016, Uniunea a 
ratificat Acordul de la Paris28. Acest acord 
internațional invită părțile care l-au ratificat 
să acționeze în sensul consolidării 
răspunsului global la amenințarea 
reprezentată de schimbările climatice, prin 
limitarea creșterii temperaturii globale la 
mult mai puțin de 2 °C.

(1) La 5 octombrie 2016, Uniunea a 
ratificat Acordul de la Paris din 2015, 
adoptat în temeiul Convenției-cadru a 
Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice28 și, la 4 noiembrie 2016, acesta 
a intrat în vigoare. Acest acord 
internațional invită părțile care l-au ratificat 
să acționeze în sensul consolidării 
răspunsului global la amenințarea 
reprezentată de schimbările climatice, prin 
menținerea creșterii temperaturii globale 
medii la mult mai puțin de 2 °C și prin 
continuarea eforturilor de limitare a 
creșterii temperaturii la 1,5 °C peste 
nivelurile preindustriale28a.

_________________ _________________
28 Tratat multilateral, capitolul XXVII 
Mediu, 7.d Acordul de la Paris. Intrat în 
vigoare la 4 noiembrie 2016.

28 JO L 282, 19.10.2016, p. 1.

28a Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Acordul de la Paris.

Or. en

Amendamentul 13
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu Acordul de la 
Paris, la 11 decembrie 2019, Comisia 
Europeană a publicat „Pactul verde 

(2) În conformitate cu Acordul de la 
Paris, la 11 decembrie 2019, Comisia a 
publicat comunicarea sa intitulată „Pactul 
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european”, prevăzând angajamentul 
Comisiei de a „aborda provocările legate 
de climă și de mediu” și de a „transforma 
UE într-o societate echitabilă și prosperă, 
cu o economie modernă, competitivă și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, în care să nu existe emisii nete 
de gaze cu efect de seră în 2050 și în care 
creșterea economică să fie decuplată de 
utilizarea resurselor”29. Comunicarea 
privind Pactul verde european, care 
prevede o nouă strategie de creștere, 
subliniază necesitatea de a sprijini 
tehnologiile revoluționare legate de 
producția nepoluantă a oțelului, ceea ce va 
duce la un proces de producție a oțelului 
fără emisii de dioxid de carbon până în 
2030, precum și de a explora posibilitatea 
de a utiliza o parte din fondurile rămase 
disponibile în urma lichidării Comunității 
Europene a Cărbunelui și Oțelului. De 
asemenea, Comunicarea privind Pactul 
verde european stipulează că „toate 
acțiunile și politicile UE ar trebui să își 
unească eforturile pentru ca UE să 
realizeze o tranziție de succes și justă către 
un viitor durabil”. În conformitate cu 
principiul intervenției nedăunătoare, 
consacrat în Comunicarea privind Pactul 
verde european, obiectivele de cercetare 
aferente programului de cercetare al 
RFCS sunt revizuite, astfel încât să nu 
mai vizeze activitățile care perpetuează 
extracția, prelucrarea și utilizarea fără 
restricții a cărbunelui.

verde european”, prevăzând angajamentul 
Comisiei de a „aborda provocările legate 
de climă și de mediu” și de a „transforma 
UE într-o societate echitabilă și prosperă, 
cu o economie modernă, competitivă și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, în care să nu existe emisii nete 
de gaze cu efect de seră în 2050 și în care 
creșterea economică să fie decuplată de 
utilizarea resurselor”29. Comunicarea 
privind Pactul verde european, care 
prevede o nouă strategie de creștere, 
subliniază necesitatea de a sprijini 
tehnologiile revoluționare legate de 
producția nepoluantă a oțelului, ceea ce va 
duce la un proces de producție a oțelului 
fără emisii de dioxid de carbon până în 
2030, precum și de a explora posibilitatea 
de a utiliza o parte din fondurile rămase 
disponibile în urma lichidării Comunității 
Europene a Cărbunelui și Oțelului. De 
asemenea, Comunicarea privind Pactul 
verde european stipulează că „toate 
acțiunile și politicile UE ar trebui să își 
unească eforturile pentru ca UE să 
realizeze o tranziție de succes și justă către 
un viitor durabil”.

_________________ _________________
29 COM(2019)640, p. 2. 29 COM(2019)0640, p. 2.

Or. en

Amendamentul 14
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu Acordul de la 
Paris, la 11 decembrie 2019, Comisia 
Europeană a publicat „Pactul verde 
european”, prevăzând angajamentul 
Comisiei de a „aborda provocările legate 
de climă și de mediu” și de a „transforma 
UE într-o societate echitabilă și prosperă, 
cu o economie modernă, competitivă și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, în care să nu existe emisii nete 
de gaze cu efect de seră în 2050 și în care 
creșterea economică să fie decuplată de 
utilizarea resurselor”29. Comunicarea 
privind Pactul verde european, care 
prevede o nouă strategie de creștere, 
subliniază necesitatea de a sprijini 
tehnologiile revoluționare legate de 
producția nepoluantă a oțelului, ceea ce va 
duce la un proces de producție a oțelului 
fără emisii de dioxid de carbon până în 
2030, precum și de a explora posibilitatea 
de a utiliza o parte din fondurile rămase 
disponibile în urma lichidării Comunității 
Europene a Cărbunelui și Oțelului. De 
asemenea, Comunicarea privind Pactul 
verde european stipulează că „toate 
acțiunile și politicile UE ar trebui să își 
unească eforturile pentru ca UE să 
realizeze o tranziție de succes și justă către 
un viitor durabil”. În conformitate cu 
principiul intervenției nedăunătoare, 
consacrat în Comunicarea privind Pactul 
verde european, obiectivele de cercetare 
aferente programului de cercetare al RFCS 
sunt revizuite, astfel încât să nu mai vizeze 
activitățile care perpetuează extracția, 
prelucrarea și utilizarea fără restricții a 
cărbunelui.

(2) La 11 decembrie 2019, Comisia a 
publicat comunicarea sa intitulată „Pactul 
verde european”, prevăzând angajamentul 
Comisiei de a „aborda provocările legate 
de climă și de mediu” și de a „transforma 
UE într-o societate echitabilă și prosperă, 
cu o economie modernă, competitivă și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, în care să nu existe emisii nete 
de gaze cu efect de seră în 2050 și în care 
creșterea economică să fie decuplată de 
utilizarea resurselor”29. Comunicarea 
privind Pactul verde european, care 
prevede o nouă strategie de creștere, 
subliniază necesitatea de a sprijini 
tehnologiile revoluționare legate de 
producția nepoluantă a oțelului, ceea ce va 
duce la un proces de producție a oțelului 
fără emisii de dioxid de carbon până în 
2030, precum și de a explora posibilitatea 
de a utiliza o parte din fondurile rămase 
disponibile în urma lichidării Comunității 
Europene a Cărbunelui și Oțelului. De 
asemenea, Comunicarea privind Pactul 
verde european stipulează că „toate 
acțiunile și politicile UE ar trebui să își 
unească eforturile pentru ca UE să 
realizeze o tranziție de succes și justă către 
un viitor durabil”. În conformitate cu 
principiul intervenției nedăunătoare, 
consacrat în Comunicarea privind Pactul 
verde european, obiectivele de cercetare 
aferente programului de cercetare al 
Fondului de cercetare pentru cărbune și 
oțel sunt revizuite, astfel încât să nu mai 
vizeze activitățile care perpetuează 
extracția, prelucrarea și utilizarea 
cărbunelui, inclusiv pentru oțel.

_________________ _________________
29 COM(2019)640, p. 2. 29 COM(2019)0640, p. 2.

Or. en
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Amendamentul 15
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea a urmărit o politică 
ambițioasă privind combaterea 
schimbărilor climatice și a instituit un 
cadru de reglementare pentru a-și atinge 
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră fixat pentru 2030. Printre 
altele, Regulamentul (UE) 2018/199930 
stabilește fundamentul legislativ necesar 
pentru o guvernanță fiabilă, favorabilă 
incluziunii, eficientă din punctul de vedere 
al costurilor, transparentă și previzibilă a 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice 
(mecanismul de guvernanță), care să 
asigure atingerea obiectivelor uniunii 
energetice prevăzute pentru anul 2030 și pe 
termen lung în conformitate cu Acordul de 
la Paris din 2015 asupra schimbărilor 
climatice.

(3) Uniunea a instituit un cadru de 
reglementare pentru a-și atinge actualul 
obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră fixat pentru 2030, adoptat 
înainte de intrarea în vigoare a Acordului 
de la Paris. Cadrul de reglementare va fi 
adaptat, până în iunie 2021, în 
conformitate cu obiectivul revizuit mai 
ambițios pentru 2030 privind clima. 
Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului30 stabilește fundamentul 
legislativ necesar pentru o guvernanță 
fiabilă, favorabilă incluziunii, eficientă din 
punctul de vedere al costurilor, 
transparentă și previzibilă a uniunii 
energetice și a acțiunilor climatice 
(mecanismul de guvernanță), care să 
asigure atingerea obiectivelor uniunii 
energetice prevăzute pentru anul 2030 și pe 
termen lung în conformitate cu Acordul de 
la Paris din 2015 asupra schimbărilor 
climatice.

_________________ _________________
30 JO L 328, 21.12.2018, p. 1–77. 30 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 

Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și 
(UE) 2015/652 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (UE) 
nr. 525/2013 al Parlamentului European 
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și al Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, 
p. 1-77).

Or. en

Amendamentul 16
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pe lângă acestea, raportul privind 
monitorizarea și evaluarea programului de 
cercetare al Fondului de cercetare pentru 
cărbune și oțel („programul de cercetare”) 
recomandă modificarea obiectivelor de 
cercetare pentru cărbune și oțel prevăzute 
în secțiunile 3 și 4 din capitolul II din 
Decizia 2008/376/CE și sprijinirea 
cercetărilor inovatoare în sectorul oțelului, 
precum și a proiectelor emblematice în 
sectorul cărbunelui.

(5) Pe lângă acestea, raportul privind 
monitorizarea și evaluarea programului de 
cercetare al Fondului de cercetare pentru 
cărbune și oțel („programul de cercetare”) 
recomandă modificarea obiectivelor de 
cercetare pentru cărbune și oțel prevăzute 
în secțiunile 3 și 4 din capitolul II din 
Decizia 2008/376/CE și sprijinirea 
cercetărilor inovatoare în sectorul oțelului.

Or. en

Amendamentul 17
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, se cuvine alinierea 
obiectivelor programului de cercetare al 
RFCS la acordurile internaționale, cum ar 
fi Acordul de la Paris, precum și la 
obiectivele științifice, tehnologice și 
politice ale Uniunii privind atingerea 
neutralității climatice până în 2050.

(6) Prin urmare, se cuvine alinierea 
obiectivelor programului de cercetare la 
acordurile internaționale, cum ar fi Acordul 
de la Paris, la cele mai bune dovezi 
științifice disponibile, în special la 
constatările Grupului interguvernamental 
privind schimbările climatice (IPCC) al 
ONU, precum și la obiectivele tehnologice 
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și politice ale Uniunii, în special la cele 
privind schimbările climatice și 
eliminarea completă a emisiilor de gaze 
cu efect de seră.

Or. en

Amendamentul 18
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Parteneriatele programate în comun 
și-au dovedit eficacitatea prin punerea în 
comun a resurselor pentru atingerea unui 
obiectiv comun de cercetare la nivel 
european. Pentru a contribui la realizarea 
unei economii neutre din punctul de vedere 
al impactului asupra climei până în 2050, 
trebuie să fie prevăzută posibilitatea de a 
furniza sprijin prin intermediul 
parteneriatelor europene programate în 
comun, în sinergie și secvențiere cu alte 
programe. Un parteneriat european ar putea 
constitui un instrument ideal de punere în 
comun a resurselor în scopul de a sprijini 
cercetarea în domeniul tehnologiilor 
revoluționare vizând reducerea emisiilor de 
CO2 în sectorul siderurgic.

(7) Parteneriatele programate în comun 
și-au dovedit eficacitatea prin punerea în 
comun a resurselor pentru atingerea unui 
obiectiv comun de cercetare la nivel 
european. Pentru a contribui la realizarea 
unei economii neutre din punctul de vedere 
al impactului asupra climei până în 2050, 
trebuie să fie prevăzută posibilitatea de a 
furniza sprijin prin intermediul 
parteneriatelor europene programate în 
comun, în sinergie și secvențiere cu alte 
programe, cum ar fi programele politicii 
de coeziune, cu scopul de a asigura 
sinergii și integrarea financiară și 
tehnologică în special pentru producția de 
energie din surse alternative la nivel local. 
Un parteneriat european ar putea constitui 
un instrument ideal de punere în comun a 
resurselor în scopul de a sprijini cercetarea 
în domeniul tehnologiilor revoluționare 
vizând reducerea emisiilor de CO2 în 
sectorul siderurgic.

Or. en

Amendamentul 19
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
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Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Parteneriatele programate în comun 
și-au dovedit eficacitatea prin punerea în 
comun a resurselor pentru atingerea unui 
obiectiv comun de cercetare la nivel 
european. Pentru a contribui la realizarea 
unei economii neutre din punctul de vedere 
al impactului asupra climei până în 2050, 
trebuie să fie prevăzută posibilitatea de a 
furniza sprijin prin intermediul 
parteneriatelor europene programate în 
comun, în sinergie și secvențiere cu alte 
programe. Un parteneriat european ar putea 
constitui un instrument ideal de punere în 
comun a resurselor în scopul de a sprijini 
cercetarea în domeniul tehnologiilor 
revoluționare vizând reducerea emisiilor 
de CO2 în sectorul siderurgic.

(7) Parteneriatele programate în comun 
și-au dovedit eficacitatea prin punerea în 
comun a resurselor pentru atingerea unui 
obiectiv comun de cercetare la nivel 
european. Pentru a contribui la realizarea 
unei economii neutre din punctul de vedere 
al impactului asupra climei cel târziu până 
în 2050, trebuie să fie prevăzută 
posibilitatea de a furniza sprijin prin 
intermediul parteneriatelor europene 
programate în comun, în sinergie și 
secvențiere cu alte programe. Un 
parteneriat european ar putea constitui un 
instrument ideal de punere în comun a 
resurselor în scopul de a sprijini cercetarea 
în domeniul tehnologiilor revoluționare 
vizând eliminarea completă a poluării și a 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 
sectorul siderurgic.

Or. en

Amendamentul 20
Cristian-Silviu Bușoi, Christian Ehler, Jerzy Buzek, Hildegard Bentele, Maria da Graça 
Carvalho, Ioan-Rareș Bogdan

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Decizia 2008/376/CE
Articolul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Programul de cercetare sprijină cercetarea 
în colaborare în sectoarele cărbunelui și 
oțelului. De asemenea, programul de 
cercetare sprijină tehnologii inovatoare de 
producere a oțelului cu emisii de carbon 
aproape de zero și proiecte de cercetare 
vizând gestionarea tranziției juste a minelor 
de cărbune exploatate anterior sau a celor 
în curs de închidere și a infrastructurii 
aferente, în acord cu mecanismul pentru o 

„Programul de cercetare oferă sprijin, 
inclusiv întreprinderilor mici și mijlocii, 
pentru cercetarea în colaborare în 
sectoarele cărbunelui și oțelului, punând 
un accent deosebit pe huila de cocs, care, 
fiind una dintre materiile prime critice 
pentru Uniune, prezintă un potențial 
imens de dezvoltare a unor produse foarte 
avansate în lanțurile valorice strategice 
(de exemplu, anozi pentru baterii, fibre de 
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tranziție justă și în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) din Decizia 
2003/76/CE a Consiliului. Programul de 
cercetare este compatibil cu obiectivele 
politice, științifice și tehnologice ale 
Uniunii și completează activitățile 
efectuate în statele membre și în cadrul 
programelor de cercetare existente la 
nivelul UE, în special programul-cadru 
pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activități demonstrative (denumit în 
continuare „programul-cadru de 
cercetare”).”;

carbon) și în industria chimică. De 
asemenea, programul de cercetare sprijină 
tehnologii inovatoare nepoluante de 
producere a oțelului cu emisii de carbon 
aproape de zero și proiecte de cercetare 
vizând gestionarea tranziției juste a minelor 
de cărbune exploatate anterior sau a celor 
în curs de închidere și a infrastructurii 
aferente, în acord cu mecanismul pentru o 
tranziție justă și în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) din Decizia 
2003/76/CE a Consiliului1a. Programul de 
cercetare sprijină și proiecte de cercetare 
industrială de mai mare amploare legate, 
în cazul cărbunelui, de mecanismul 
pentru o tranziție justă. Programul de 
cercetare este compatibil cu obiectivele 
politice, științifice și tehnologice ale 
Uniunii și completează activitățile 
efectuate în statele membre și în cadrul 
programelor de cercetare existente la 
nivelul Uniunii, în special al programului 
Orizont Europa – programul-cadru pentru 
cercetare și inovare (denumit în continuare 
«programul-cadru de cercetare»).”;

_________________
1a Decizia 2003/76/CE a Consiliului din 
1 februarie 2003 de stabilire a măsurilor 
necesare pentru punerea în aplicare a 
Protocolului anexat la Tratatul de 
instituire a Comunității Europene, privind 
consecințele financiare ale expirării 
Tratatului de instituire a Comunității 
Europene a Cărbunelui și Oțelului 
(CECO) și Fondul de cercetare pentru 
cărbune și oțel (JO L 29, 5.2.2003). 

Or. en

Amendamentul 21
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Decizia 2008/376/CE
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Articolul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Programul de cercetare sprijină cercetarea 
în colaborare în sectoarele cărbunelui și 
oțelului. De asemenea, programul de 
cercetare sprijină tehnologii inovatoare de 
producere a oțelului cu emisii de carbon 
aproape de zero și proiecte de cercetare 
vizând gestionarea tranziției juste a minelor 
de cărbune exploatate anterior sau a celor 
în curs de închidere și a infrastructurii 
aferente, în acord cu mecanismul pentru o 
tranziție justă și în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) din Decizia 
2003/76/CE a Consiliului. Programul de 
cercetare este compatibil cu obiectivele 
politice, științifice și tehnologice ale 
Uniunii și completează activitățile 
efectuate în statele membre și în cadrul 
programelor de cercetare existente la 
nivelul UE, în special programul-cadru 
pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activități demonstrative (denumit în 
continuare „programul-cadru de 
cercetare”).”;

„Programul de cercetare sprijină cercetarea 
în colaborare în sectoarele cărbunelui și 
oțelului. Programul de cercetare sprijină 
doar tehnologii inovatoare de producere a 
oțelului fără emisii de carbon și fără a 
genera poluare până în 2030 și proiecte de 
cercetare vizând gestionarea tranziției juste 
a minelor de cărbune exploatate anterior 
sau a celor în curs de închidere și a 
infrastructurii aferente, în acord cu 
mecanismul pentru o tranziție justă și cu 
planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă și în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) din Decizia 2003/76/CE a 
Consiliului1a. Programul de cercetare este 
compatibil cu obiectivele politice, 
științifice, climatice, de mediu și 
tehnologice ale Uniunii și completează 
activitățile efectuate în statele membre și în 
cadrul programelor de cercetare existente 
la nivelul UE, în special al programului 
Orizont Europa – programul-cadru pentru 
cercetare și inovare (denumit în continuare 
«programul-cadru de cercetare»). În 
special, programul de cercetare este 
aliniat la Acordul de la Paris, care 
stabilește obiectivul pe termen lung de a 
continua eforturile de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 1,5 °C peste 
nivelurile preindustriale.”;

_________________
1a Decizia 2003/76/CE a Consiliului din 
1 februarie 2003 de stabilire a măsurilor 
necesare pentru punerea în aplicare a 
Protocolului anexat la Tratatul de 
instituire a Comunității Europene, privind 
consecințele financiare ale expirării 
Tratatului de instituire a Comunității 
Europene a Cărbunelui și Oțelului 
(CECO) și Fondul de cercetare pentru 
cărbune și oțel (JO L 29, 5.2.2003). 

Or. en
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Amendamentul 22
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Decizia 2008/376/CE
Articolul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Programul de cercetare sprijină cercetarea 
în colaborare în sectoarele cărbunelui și 
oțelului. De asemenea, programul de 
cercetare sprijină tehnologii inovatoare de 
producere a oțelului cu emisii de carbon 
aproape de zero și proiecte de cercetare 
vizând gestionarea tranziției juste a minelor 
de cărbune exploatate anterior sau a celor 
în curs de închidere și a infrastructurii 
aferente, în acord cu mecanismul pentru o 
tranziție justă și în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) din Decizia 
2003/76/CE a Consiliului. Programul de 
cercetare este compatibil cu obiectivele 
politice, științifice și tehnologice ale 
Uniunii și completează activitățile 
efectuate în statele membre și în cadrul 
programelor de cercetare existente la 
nivelul UE, în special programul-cadru 
pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activități demonstrative (denumit în 
continuare „programul-cadru de 
cercetare”).”;

„Programul de cercetare oferă sprijin 
tuturor părților interesate relevante 
pentru cercetarea în colaborare în 
sectoarele cărbunelui și oțelului. De 
asemenea, programul de cercetare sprijină 
tehnologii inovatoare nepoluante de 
producere a oțelului cu emisii de carbon 
aproape de zero și proiecte de cercetare 
vizând gestionarea tranziției juste a minelor 
de cărbune exploatate anterior, a celor în 
curs de închidere și a celor a căror 
activitate este preconizată să înceteze în 
conformitate cu obiectivele de neutralitate 
climatică ale Uniunii, precum și a 
infrastructurii aferente, în acord cu 
mecanismul pentru o tranziție justă și în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din 
Decizia 2003/76/CE a Consiliului1a. 
Programul de cercetare este compatibil cu 
obiectivele politice, științifice și 
tehnologice ale Uniunii și completează 
activitățile efectuate în statele membre și în 
cadrul programelor de cercetare existente 
la nivelul UE, în special al programului 
Orizont Europa – programul-cadru pentru 
cercetare și inovare (denumit în continuare 
«programul-cadru de cercetare»).”;

_________________
1a Decizia 2003/76/CE a Consiliului din 
1 februarie 2003 de stabilire a măsurilor 
necesare pentru punerea în aplicare a 
Protocolului anexat la Tratatul de 
instituire a Comunității Europene, privind 
consecințele financiare ale expirării 
Tratatului de instituire a Comunității 
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Europene a Cărbunelui și Oțelului 
(CECO) și Fondul de cercetare pentru 
cărbune și oțel (JO L 29, 5.2.2003). 

Or. en

Amendamentul 23
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Decizia 2008/376/CE
Articolul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Programul de cercetare sprijină cercetarea 
în colaborare în sectoarele cărbunelui și 
oțelului. De asemenea, programul de 
cercetare sprijină tehnologii inovatoare de 
producere a oțelului cu emisii de carbon 
aproape de zero și proiecte de cercetare 
vizând gestionarea tranziției juste a minelor 
de cărbune exploatate anterior sau a celor 
în curs de închidere și a infrastructurii 
aferente, în acord cu mecanismul pentru o 
tranziție justă și în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) din Decizia 
2003/76/CE a Consiliului. Programul de 
cercetare este compatibil cu obiectivele 
politice, științifice și tehnologice ale 
Uniunii și completează activitățile 
efectuate în statele membre și în cadrul 
programelor de cercetare existente la 
nivelul UE, în special programul-cadru 
pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activități demonstrative (denumit în 
continuare „programul-cadru de 
cercetare”).”;

„Programul de cercetare sprijină cercetarea 
în colaborare în sectoarele cărbunelui și 
oțelului. De asemenea, programul de 
cercetare sprijină tehnologii inovatoare, 
nepoluante și pregătite să fie introduse pe 
piață de producere a oțelului cu emisii de 
carbon aproape de zero și proiecte de 
cercetare vizând gestionarea tranziției juste 
a minelor de cărbune exploatate în prezent 
sau anterior sau a celor în curs de închidere 
și a infrastructurii aferente, în acord cu 
mecanismul pentru o tranziție justă și în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din 
Decizia 2003/76/CE a Consiliului1a. 
Programul de cercetare este compatibil cu 
obiectivele politice, științifice și 
tehnologice ale Uniunii și completează 
activitățile efectuate în statele membre și în 
cadrul programelor de cercetare existente 
la nivelul UE, în special al programului 
Orizont Europa – programul-cadru pentru 
cercetare și inovare (denumit în continuare 
«programul-cadru de cercetare»). 
Programul de cercetare explorează 
formele de prelucrare a cărbunelui, și 
anume huila de cocs.”;

_________________
1a Decizia 2003/76/CE a Consiliului din 
1 februarie 2003 de stabilire a măsurilor 
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necesare pentru punerea în aplicare a 
Protocolului anexat la Tratatul de 
instituire a Comunității Europene, privind 
consecințele financiare ale expirării 
Tratatului de instituire a Comunității 
Europene a Cărbunelui și Oțelului 
(CECO) și Fondul de cercetare pentru 
cărbune și oțel (JO L 29, 5.2.2003). 

Or. en

Amendamentul 24
Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Nicola Danti, Christophe Grudler

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Decizia 2008/376/CE
Articolul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Programul de cercetare sprijină cercetarea 
în colaborare în sectoarele cărbunelui și 
oțelului. De asemenea, programul de 
cercetare sprijină tehnologii inovatoare de 
producere a oțelului cu emisii de carbon 
aproape de zero și proiecte de cercetare 
vizând gestionarea tranziției juste a minelor 
de cărbune exploatate anterior sau a celor 
în curs de închidere și a infrastructurii 
aferente, în acord cu mecanismul pentru o 
tranziție justă și în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) din Decizia 
2003/76/CE a Consiliului. Programul de 
cercetare este compatibil cu obiectivele 
politice, științifice și tehnologice ale 
Uniunii și completează activitățile 
efectuate în statele membre și în cadrul 
programelor de cercetare existente la 
nivelul UE, în special programul-cadru 
pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activități demonstrative (denumit în 
continuare „programul-cadru de 
cercetare”).”;

„Programul de cercetare sprijină cercetarea 
în colaborare în sectoarele cărbunelui și 
oțelului. De asemenea, programul de 
cercetare sprijină tehnologii inovatoare 
nepoluante de producere a oțelului cu 
emisii de carbon aproape de zero și 
proiecte de cercetare vizând gestionarea 
tranziției juste a minelor de cărbune 
exploatate anterior sau a celor în curs de 
închidere și a infrastructurii aferente, în 
acord cu mecanismul pentru o tranziție 
justă și în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) din Decizia 2003/76/CE a 
Consiliului1a, și este deschis participării, 
printre altele, a întreprinderilor mici și 
mijlocii. Programul de cercetare este 
compatibil cu obiectivele politice, 
științifice și tehnologice ale Uniunii și 
completează activitățile efectuate în statele 
membre și în cadrul programelor de 
cercetare existente la nivelul UE, în special 
al programului Orizont Europa – 
programul-cadru pentru cercetare și 
inovare (denumit în continuare 
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«programul-cadru de cercetare»).”;

_________________
1a Decizia 2003/76/CE a Consiliului din 
1 februarie 2003 de stabilire a măsurilor 
necesare pentru punerea în aplicare a 
Protocolului anexat la Tratatul de 
instituire a Comunității Europene, privind 
consecințele financiare ale expirării 
Tratatului de instituire a Comunității 
Europene a Cărbunelui și Oțelului 
(CECO) și Fondul de cercetare pentru 
cărbune și oțel (JO L 29, 5.2.2003). 

Or. en

Amendamentul 25
Sira Rego, Cornelia Ernst

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Decizia 2008/376/CE
Articolul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Programul de cercetare sprijină cercetarea 
în colaborare în sectoarele cărbunelui și 
oțelului. De asemenea, programul de 
cercetare sprijină tehnologii inovatoare de 
producere a oțelului cu emisii de carbon 
aproape de zero și proiecte de cercetare 
vizând gestionarea tranziției juste a minelor 
de cărbune exploatate anterior sau a celor 
în curs de închidere și a infrastructurii 
aferente, în acord cu mecanismul pentru o 
tranziție justă și în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) din Decizia 
2003/76/CE a Consiliului. Programul de 
cercetare este compatibil cu obiectivele 
politice, științifice și tehnologice ale 
Uniunii și completează activitățile 
efectuate în statele membre și în cadrul 
programelor de cercetare existente la 
nivelul UE, în special programul-cadru 
pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și 
activități demonstrative (denumit în 

„Programul de cercetare sprijină cercetarea 
în colaborare în sectoarele cărbunelui și 
oțelului. De asemenea, programul de 
cercetare sprijină tehnologii inovatoare 
nepoluante de producere a oțelului cu 
emisii de carbon aproape de zero, precum 
și proiecte de cercetare vizând gestionarea 
tranziției juste a minelor de cărbune 
exploatate anterior sau a celor în curs de 
închidere și a infrastructurii aferente, în 
acord cu mecanismul pentru o tranziție 
justă și în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) din Decizia 2003/76/CE a 
Consiliului1a. Programul de cercetare este 
compatibil cu obiectivele politice, sociale, 
economice, științifice și tehnologice ale 
Uniunii și completează activitățile 
efectuate în statele membre și în cadrul 
programelor de cercetare existente la 
nivelul UE, în special al programului 
Orizont Europa – programul-cadru pentru 
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continuare „programul-cadru de 
cercetare”).”;

cercetare și inovare (denumit în continuare 
«programul-cadru de cercetare»).”;

_________________
1a Decizia 2003/76/CE a Consiliului din 
1 februarie 2003 de stabilire a măsurilor 
necesare pentru punerea în aplicare a 
Protocolului anexat la Tratatul de 
instituire a Comunității Europene, privind 
consecințele financiare ale expirării 
Tratatului de instituire a Comunității 
Europene a Cărbunelui și Oțelului 
(CECO) și Fondul de cercetare pentru 
cărbune și oțel (JO L 29, 5.2.2003). 

Or. en

Amendamentul 26
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Decizia 2008/376/EC
Articolul 2 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul de cercetare sprijină cercetarea 
în colaborare în sectoarele cărbunelui și 
oțelului. De asemenea, programul de 
cercetare sprijină tehnologii inovatoare de 
producere a oțelului cu emisii de carbon 
aproape de zero și proiecte de cercetare 
vizând gestionarea tranziției juste a minelor 
de cărbune exploatate anterior sau a celor 
în curs de închidere și a infrastructurii 
aferente, în acord cu mecanismul pentru o 
tranziție justă și în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) din Decizia 
2003/76/CE a Consiliului. Programul de 
cercetare este compatibil cu obiectivele 
politice, științifice și tehnologice ale 
Uniunii și completează activitățile 
efectuate în statele membre și în cadrul 
programelor de cercetare existente la 
nivelul UE, în special programul-cadru 
pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și 

Programul de cercetare sprijină cercetarea 
în colaborare în sectoarele cărbunelui și 
oțelului. De asemenea, programul de 
cercetare sprijină tehnologii inovatoare de 
producere mai eficientă a oțelului cu 
impact mai mic asupra mediului și 
proiecte de cercetare vizând gestionarea 
tranziției juste a minelor de cărbune 
exploatate anterior sau a celor în curs de 
închidere și a infrastructurii aferente, în 
acord cu mecanismul pentru o tranziție 
justă și în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) din Decizia 2003/76/CE a 
Consiliului. Programul de cercetare este 
compatibil cu obiectivele politice, 
științifice și tehnologice ale Uniunii și 
completează activitățile efectuate în statele 
membre și în cadrul programelor de 
cercetare existente la nivelul UE, în special 
programul-cadru pentru cercetare, 
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activități demonstrative (denumit în 
continuare „programul-cadru de 
cercetare”).”;

dezvoltare tehnologică și activități 
demonstrative (denumit în continuare 
„programul-cadru de cercetare”).”;

Or. it

Amendamentul 27
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Decizia 2008/376/CE
Articolul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul de cercetare sprijină 
activitățile de cercetare destinate 
îndeplinirii obiectivelor stabilite în 
secțiunea 3 pentru cărbune și în secțiunea 
pentru oțel din capitolul II. Programul de 
cercetare evită să sprijine sau să 
contribuie la următoarele:
(a) prelungirea duratei de viață a minelor 
de cărbune existente (de exemplu, a 
activităților de extracție) și a centralelor 
pe cărbune existente;
(b) promovarea gazificării subterane a 
cărbunelui, a metanului din stratul de 
cărbune și a recuperării asistate a 
metanului din stratul de cărbune, 
utilizarea cărbunelui pentru producția de 
hidrogen și de oțel și utilizarea cărbunelui 
în alte scopuri decât cele energetice, cum 
ar fi produsele derivate din gudron, fibra 
de carbon, carbonul din polimeri, 
grafenul, nanotuburile de carbon și 
produse de uz agricol;

Or. en

Justificare

Activitățile enumerate nu sunt conforme cu obiectivele climatice ale UE, deoarece ar crea 
piețe paralele care ar concura cu alte surse de energie mai puțin poluante, cum sunt cele 
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regenerabile, și cu practicile aferente economiei circulare.

Amendamentul 28
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Proiectele de cercetare susțin 
tranziția către o economie a Uniunii neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei până în 2050, având drept obiectiv 
susținerea eliminării treptate a 
combustibililor fosili, dezvoltarea 
activităților alternative la locația fostelor 
exploatări miniere și evitarea sau repararea 
daunelor aduse mediului la locația minelor 
de cărbune în curs de închidere, a minelor 
de cărbune exploatate anterior și 
împrejurimile acestora. Proiectele se 
axează în special pe:

1. Proiectele de cercetare contribuie 
la realizarea obiectivelor climatice ale 
Uniunii pentru 2030 și a tranziției către o 
economie a Uniunii neutră din punctul de 
vedere al impactului asupra climei cel 
târziu până în 2040, având drept obiectiv 
susținerea eliminării treptate a 
combustibililor fosili cu mult înaintea 
acestei date, sprijinirea dezvoltării de 
activități alternative la locația fostelor 
mine de cărbune și evitarea sau repararea 
daunelor aduse mediului la locația minelor 
de cărbune în curs de închidere, a minelor 
de cărbune exploatate anterior și în 
împrejurimile acestora, cu respectarea 
principiului „poluatorul plătește”. 
Proiectele se axează în special pe:

Or. en

Amendamentul 29
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Proiectele de cercetare susțin 1. Proiectele de cercetare susțin 
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tranziția către o economie a Uniunii neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei până în 2050, având drept obiectiv 
susținerea eliminării treptate a 
combustibililor fosili, dezvoltarea 
activităților alternative la locația fostelor 
exploatări miniere și evitarea sau repararea 
daunelor aduse mediului la locația minelor 
de cărbune în curs de închidere, a minelor 
de cărbune exploatate anterior și 
împrejurimile acestora. Proiectele se 
axează în special pe:

procesul de tranziție către o economie a 
Uniunii neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei până în 2050, 
având drept obiectiv susținerea eliminării 
treptate a combustibililor fosili, dezvoltarea 
activităților alternative la locația fostelor 
exploatări miniere și evitarea sau repararea 
daunelor aduse mediului la locația minelor 
de cărbune în curs de închidere, a minelor 
de cărbune exploatate anterior și a minelor 
de cărbune a căror activitate este 
preconizată să înceteze în conformitate cu 
obiectivele de neutralitate climatică ale 
Uniunii și în împrejurimile acestora, 
excluzând orice sprijin pentru producția 
de cărbune și pentru continuarea acesteia 
ulterior datei planificate de închidere. 
Proiectele se axează în special pe:

Or. en

Amendamentul 30
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Proiectele de cercetare susțin 
tranziția către o economie a Uniunii neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei până în 2050, având drept obiectiv 
susținerea eliminării treptate a 
combustibililor fosili, dezvoltarea 
activităților alternative la locația fostelor 
exploatări miniere și evitarea sau repararea 
daunelor aduse mediului la locația minelor 
de cărbune în curs de închidere, a minelor 
de cărbune exploatate anterior și 
împrejurimile acestora. Proiectele se 
axează în special pe:

1. Proiectele de cercetare sprijină 
regiunile carbonifere în tranziție afectate 
de tranziția către o economie a Uniunii 
neutră din punctul de vedere al impactului 
asupra climei până în 2050, având drept 
obiectiv acoperirea perioadei de tranziție 
de dinaintea eliminării treptate a 
combustibililor fosili din procesele 
industriale dacă acest lucru este viabil din 
punct de vedere tehnologic și comercial, 
dezvoltarea activităților alternative la 
locația fostelor exploatări miniere și 
evitarea sau repararea daunelor aduse 
mediului la locația minelor de cărbune în 
curs de închidere, a minelor de cărbune 
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exploatate anterior și în împrejurimile 
acestora. Proiectele se axează în special pe:

Or. en

Amendamentul 31
Sira Rego, Cornelia Ernst

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea și testarea 
tehnologiilor de captare, utilizare și 
stocare a dioxidului de carbon;

eliminat

Or. en

Amendamentul 32
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea și testarea 
tehnologiilor de captare, utilizare și 
stocare a dioxidului de carbon;

eliminat

Or. en

Justificare

CSC nu este o tehnologie inovatoare și s-a dovedit că nu este suficient de sigură, că este prea 
costisitoare și că irosește prea multă energie. În plus, tehnologia CSC este deja acoperită de 
un fond de cercetare mai mare, și anume Orizont Europa. Prin urmare, nu există niciun motiv 
să se aloce din resursele limitate ale RFCS pentru această tehnologie.
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Amendamentul 33
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) utilizarea energiei geotermice la 
locația fostelor exploatări de cărbune;

(b) dezvoltarea unor servicii de 
aprovizionare cu energie din surse 
regenerabile la locația fostelor exploatări 
de cărbune, cum ar fi exploatarea 
resurselor geotermale, inclusiv a 
serviciilor de stocare a energiei, a 
serviciilor locale de încălzire, răcire și 
aprovizionare cu energie electrică și, dacă 
este cazul, a extracției sustenabile a 
materiilor prime critice;

Or. en

Amendamentul 34
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) utilizarea energiei geotermice la 
locația fostelor exploatări de cărbune;

(b) stocarea energiei, producerea, 
utilizarea și stocarea hidrogenului verde, 
producerea e-combustibililor și utilizarea 
energiei geotermice la locația fostelor 
exploatări de cărbune;

Or. en
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Amendamentul 35
Ivars Ijabs, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Nicola Danti

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) utilizarea energiei geotermice la 
locația fostelor exploatări de cărbune;

(b) utilizarea energiei geotermice la 
locația fostelor exploatări de cărbune și 
producerea și stocarea hidrogenului;

Or. en

Amendamentul 36
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) utilizarea energiei geotermice la 
locația fostelor exploatări de cărbune;

(b) utilizarea energiei geotermice la 
locația fostelor exploatări de cărbune și a 
combinatelor siderurgice preexistente;

Or. en

Amendamentul 37
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) conversia infrastructurii de 
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încălzire și de răcire pe bază de cărbune, 
cum ar fi rețelele de termoficare și de 
răcire centralizate și procesele industriale, 
în alternative de încălzire și de răcire 
bazate pe surse regenerabile de energie, 
precum energia geotermică;

Or. en

Amendamentul 38
Cristian-Silviu Bușoi, Christian Ehler, Jerzy Buzek, Hildegard Bentele, Maria da Graça 
Carvalho, Ioan-Rareș Bogdan

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) utilizările neenergetice și producția 
de materii prime din deșeuri miniere și 
reziduuri provenind de la mine de cărbune 
exploatate anterior sau în curs de închidere, 
evaluând în mod corespunzător faptul că 
impactul lor asupra climei, asupra mediului 
și asupra sănătății este redus la minimum și 
mai scăzut decât în cazul soluțiilor 
alternative;

(c) utilizările neenergetice și producția 
de materii prime din cărbune și lignit și 
din deșeuri miniere și reziduuri provenind 
de la mine de cărbune exploatate anterior 
sau de la mine în curs de închidere, 
precum și utilizarea produselor secundare 
provenite din prelucrarea cărbunelui 
pentru a obține produse foarte avansate în 
lanțurile valorice strategice (de exemplu, 
anozi pentru baterii, fibre de carbon) și în 
industria chimică, evaluând în mod 
corespunzător faptul că impactul lor asupra 
climei, asupra mediului și asupra sănătății 
este redus la minimum și mai scăzut decât 
în cazul soluțiilor alternative și asigurând 
analiza și utilizarea resurselor 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 39
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Propunere de decizie
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/367/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) utilizările neenergetice și producția 
de materii prime din deșeuri miniere și 
reziduuri provenind de la mine de cărbune 
exploatate anterior sau în curs de 
închidere, evaluând în mod corespunzător 
faptul că impactul lor asupra climei, asupra 
mediului și asupra sănătății este redus la 
minimum și mai scăzut decât în cazul 
soluțiilor alternative;

(c) utilizările neenergetice și producția 
de materii prime din deșeuri miniere și 
reziduuri provenind de la mine de cărbune 
exploatate anterior, de la mine de cărbune 
în curs de închidere, precum și de la mine 
de cărbune a căror activitate este 
preconizată să înceteze în conformitate cu 
obiectivele de neutralitate climatică ale 
Uniunii, evaluând în mod corespunzător 
faptul că impactul lor asupra climei, asupra 
mediului și asupra sănătății este redus la 
minimum și mai scăzut decât în cazul 
soluțiilor alternative;

Or. en

Amendamentul 40
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) utilizările neenergetice și producția 
de materii prime din deșeuri miniere și 
reziduuri provenind de la mine de cărbune 
exploatate anterior sau în curs de închidere, 
evaluând în mod corespunzător faptul că 
impactul lor asupra climei, asupra mediului 
și asupra sănătății este redus la minimum și 
mai scăzut decât în cazul soluțiilor 
alternative;

(c) utilizările neenergetice și producția 
de materii prime exclusiv din deșeuri 
miniere și reziduuri deja existente 
provenind de la mine de cărbune exploatate 
anterior sau de la mine de cărbune în curs 
de închidere, evaluând în mod 
corespunzător faptul că impactul lor asupra 
climei, asupra mediului și asupra sănătății 
este redus la minimum și mai scăzut decât 
în cazul soluțiilor alternative, în deplină 
coerență cu abordarea economiei 
circulare care vizează detoxifierea 
fluxului de resurse;
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Or. en

Amendamentul 41
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) utilizările neenergetice și producția 
de materii prime din deșeuri miniere și 
reziduuri provenind de la mine de cărbune 
exploatate anterior sau în curs de închidere, 
evaluând în mod corespunzător faptul că 
impactul lor asupra climei, asupra mediului 
și asupra sănătății este redus la minimum și 
mai scăzut decât în cazul soluțiilor 
alternative;

(c) utilizările neenergetice și producția 
și recuperarea de materii prime critice și 
de alte materii prime, cum ar fi huila de 
cocs, precum și de produse secundare ale 
acestora din cărbune, din lignit și din 
deșeuri miniere și reziduuri provenind de la 
mine de cărbune exploatate anterior sau de 
la mine aflate încă în exploatare sau în 
curs de închidere, evaluând în mod 
corespunzător faptul că impactul lor asupra 
climei, asupra mediului și asupra sănătății 
este redus la minimum și mai scăzut decât 
în cazul soluțiilor alternative;

Or. en

Amendamentul 42
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) eficiența și securitatea energetică, 
în special în cazurile în care 
aprovizionarea cu energie bazată pe 
cărbune este considerabil diminuată;
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Or. en

Amendamentul 43
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) reorientarea fostelor mine de 
cărbune și lignit, precum și a 
infrastructurii în sectorul cărbunelui, 
inclusiv servicii de alimentare cu energie 
electrică, în conformitate cu o tranziție 
neutră din punct de vedere climatic și 
ecologică;

eliminat

Or. en

Justificare

Resursele fondului sunt foarte limitate, de doar 40 de milioane EUR pe an. Prin urmare, 
acesta ar trebui să se axeze doar pe proiecte de cercetare, iar reorientarea minelor de 
cărbune și lignit ar trebui finanțată din alte fonduri.

Amendamentul 44
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) reorientarea fostelor mine de 
cărbune și lignit, precum și a 
infrastructurii în sectorul cărbunelui, 
inclusiv servicii de alimentare cu energie 
electrică, în conformitate cu o tranziție 
neutră din punct de vedere climatic și 

(d) reorientarea fostelor mine de 
cărbune în conformitate cu principiul 
„poluatorul plătește” și cu o tranziție 
neutră din punct de vedere climatic și 
ecologică;



AM\1222881RO.docx 27/55 PE663.372v01-00

RO

ecologică;

Or. en

Amendamentul 45
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) promovarea dezvoltării 
programelor eficiente de recalificare și de 
perfecționare a forței de muncă afectate de 
încetarea activității în sectorul cărbunelui. 
Aceasta include cercetări privind formarea 
profesională și recalificarea forței de 
muncă angajate în prezent sau în trecut în 
sectorul cărbunelui.

(e) cercetarea privind impactul asupra 
ocupării forței de muncă în comunitățile 
și regiunile afectate de eliminarea treptată 
a cărbunelui și promovarea creării de noi 
locuri de muncă și a dezvoltării 
programelor eficiente de recalificare și de 
perfecționare a forței de muncă afectate de 
încetarea activității în sectorul cărbunelui. 
Aceasta include cercetări privind formarea 
profesională și recalificarea forței de 
muncă angajate în prezent sau în trecut în 
sectorul cărbunelui.

Or. en

Amendamentul 46
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se acordă o atenție specială 
consolidării poziției de lider a Europei în 
ceea ce privește gestionarea procesului de 
tranziție a minelor de cărbune exploatate 

2. Pe durata perioadei de tranziție 
care urmează, se acordă o atenție specială 
consolidării poziției de lider a Europei în 
ceea ce privește gestionarea procesului de 
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anterior și a infrastructurii în sectorul 
cărbunelui prin intermediul unor soluții 
tehnologice și netehnologice, susținându-
se, de asemenea, transferul de tehnologie și 
non-tehnologie. Activitățile de cercetare 
având aceste obiective prezintă beneficii 
tangibile pentru climă și mediu, în 
conformitate cu obiectivul realizării 
neutralității climatice până în 2050.”;

tranziție a minelor de cărbune exploatate în 
prezent și anterior și a infrastructurii în 
sectorul cărbunelui prin intermediul unor 
soluții tehnologice și netehnologice, 
susținându-se, de asemenea, transferul de 
tehnologie și non-tehnologie. Activitățile 
de cercetare având aceste obiective 
prezintă beneficii tangibile pentru climă și 
mediu, în conformitate cu obiectivul 
realizării neutralității climatice până în 
2050.”;

Or. en

Amendamentul 47
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Decizia 2008/376/CE
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Programul de cercetare nu 
sprijină proiecte pentru care se aplică 
principiul „poluatorul plătește” și dacă 
cercetarea face parte din planurile de 
închidere/eliminare treptată a minelor de 
cărbune și din evaluările aferente ale 
impactului asupra mediului, și anume 
proiecte care vizează, printre altele, 
următoarele:
(a) remedierea siturilor miniere;
(b) aspectele legate de gestionarea 
continuă a apelor de mină;
(c) gestionarea continuă a polderului, de 
exemplu drenarea apei;
(d) măsuri de protecție și purificare a 
apelor subterane;
(e) monitorizarea constantă a calității 
apei, a tasării solului și a altor indicatori 
de mediu și de sănătate;
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(f) prevenirea emisiilor de praf din 
operațiile de extracție minieră.

Or. en

Justificare

Principiul „poluatorul plătește” stă la baza tratatelor UE și asigură tragerea la răspundere a 
întreprinderilor pentru prejudiciile pe care le aduc mediului. Este important să se sublinieze 
că nu se poate deroga de la acest principiu în nicio situație. Aceasta nu înseamnă că 
aspectele legate de remediere nu vor juca un rol important în cursul tranziției: activitățile 
enumerate vor contribui la crearea de locuri de muncă durabile, deoarece constituie 
„obligații continue” pe care operatorii minelor trebuie să le îndeplinească.

Amendamentul 48
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Decizia 2008/376/CE
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În proiectele care acoperă activitățile 
menționate la articolele 4 și 6 sunt luate în 
considerare și aspectele referitoare la 
siguranța în minele de cărbune în curs de 
închidere și în cele exploatate anterior, în 
vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă, 
a protecției sănătății și a siguranței la locul 
de muncă, precum și aspectele de mediu 
dăunătoare sănătății sunt.

În proiectele care acoperă activitățile 
menționate la articolele 4 și 6 sunt luate în 
considerare și aspectele referitoare la 
siguranța în minele de cărbune în curs de 
închidere și în cele exploatate anterior, în 
vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă, 
a protecției sănătății și a siguranței la locul 
de muncă, precum și în vederea prevenirii 
emisiilor în mediu și a altor probleme 
legate de poluare care ar putea dăuna 
sănătății sau mediului.

Or. en

Amendamentul 49
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
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Decizia 2008/376/CE
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În proiectele care acoperă activitățile 
menționate la articolele 4 și 6 sunt luate în 
considerare și aspectele referitoare la 
siguranța în minele de cărbune în curs de 
închidere și în cele exploatate anterior, în 
vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă, 
a protecției sănătății și a siguranței la locul 
de muncă, precum și aspectele de mediu 
dăunătoare sănătății sunt.

În proiectele care acoperă activitățile 
menționate la articolele 4 și 6 sunt luate în 
considerare și aspectele referitoare la 
siguranța în minele de cărbune în curs de 
închidere, în cele exploatate anterior, 
precum și în minele a căror activitate este 
preconizată să înceteze, în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de muncă, a 
protecției sănătății și a siguranței la locul 
de muncă, precum și aspectele de mediu 
dăunătoare sănătății.

Or. en

Amendamentul 50
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Decizia 2008/376/CE
Articolul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele de cercetare se axează asupra 
bolilor asociate activităților miniere, având 
drept scop îmbunătățirea sănătății 
persoanelor care trăiesc în regiunile 
carbonifere în tranziție. Proiectele de 
cercetare asigură, de asemenea, măsuri de 
protecție în contextul procesului de 
închidere a minelor și în minele exploatate 
anterior.”;

Proiectele de cercetare se axează asupra 
bolilor asociate activităților miniere, cu 
accent deosebit pe bolile provocate de 
inhalarea aerului poluat, având drept scop 
îmbunătățirea sănătății persoanelor care 
trăiesc în regiunile carbonifere în tranziție. 
Proiectele de cercetare asigură, de 
asemenea, măsuri de protecție în contextul 
procesului de închidere a minelor și în 
minele exploatate anterior.”;

Or. en

Amendamentul 51
Jordi Solé
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Decizia 2008/376/CE
Articolul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele de cercetare se axează asupra 
bolilor asociate activităților miniere, având 
drept scop îmbunătățirea sănătății 
persoanelor care trăiesc în regiunile 
carbonifere în tranziție. Proiectele de 
cercetare asigură, de asemenea, măsuri de 
protecție în contextul procesului de 
închidere a minelor și în minele exploatate 
anterior.”;

Proiectele de cercetare se axează asupra 
bolilor asociate activităților miniere și 
asupra presiunilor asupra mediului 
aferente, având drept scop îmbunătățirea 
sănătății persoanelor care trăiesc în 
regiunile carbonifere în tranziție. Proiectele 
de cercetare asigură, de asemenea, măsuri 
de protecție în contextul procesului de 
închidere a minelor și în minele exploatate 
anterior.”;

Or. en

Amendamentul 52
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia 2008/376/CE
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea la minimum a impactului 
minelor de cărbune aflate în tranziție 
asupra mediului

Prevenirea și reducerea la minimum a 
impactului minelor de cărbune aflate în 
tranziție asupra mediului

Or. en

Amendamentul 53
Sira Rego, Cornelia Ernst

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia 2008/376/CE
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Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Proiectele de cercetare urmăresc 
reducerea la minimum a impactului asupra 
atmosferei, apei și solului, generat de 
minele de cărbune în curs de închidere și 
de minele exploatate anterior. Cercetările 
sunt orientate către conservarea și refacerea 
resurselor naturale pentru generațiile 
viitoare, precum și către reducerea la 
minimum a impactului asupra mediului a 
minelor de cărbune în curs de închidere și 
a celor exploatate anterior.

1. Proiectele de cercetare urmăresc 
reducerea la minimum a impactului asupra 
atmosferei, apei și solului, generat de 
minele de cărbune în curs de închidere și 
de minele exploatate anterior. Cercetările 
sunt orientate către conservarea și refacerea 
resurselor naturale pentru generațiile 
viitoare, precum și către reducerea la 
minimum a impactului asupra mediului al 
minelor de cărbune în curs de închidere și 
al celor exploatate anterior. Aceste proiecte 
nu înlocuiesc obligațiile întreprinderilor 
de a restaura siturile miniere, în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”.

Or. en

Amendamentul 54
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia 2008/376/CE
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Proiectele de cercetare urmăresc 
reducerea la minimum a impactului 
asupra atmosferei, apei și solului, generat 
de minele de cărbune în curs de închidere 
și de minele exploatate anterior. Cercetările 
sunt orientate către conservarea și refacerea 
resurselor naturale pentru generațiile 
viitoare, precum și către reducerea la 
minimum a impactului asupra mediului a 
minelor de cărbune în curs de închidere și 
a celor exploatate anterior.

1. Proiectele de cercetare urmăresc să 
prevină și, dacă acest lucru nu este fezabil 
din punct de vedere tehnic, să reducă la 
minimum impactul asupra atmosferei, apei 
și solului, generat de minele de cărbune în 
curs de închidere și de minele exploatate 
anterior. Cercetările sunt orientate către 
conservarea și refacerea resurselor naturale 
pentru generațiile viitoare, precum și către 
reducerea la minimum a impactului asupra 
mediului al minelor de cărbune în curs de 
închidere și al celor exploatate anterior.

Or. en
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Amendamentul 55
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia 2008/367/CE
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Proiectele de cercetare urmăresc 
reducerea la minimum a impactului asupra 
atmosferei, apei și solului, generat de 
minele de cărbune în curs de închidere și 
de minele exploatate anterior. Cercetările 
sunt orientate către conservarea și refacerea 
resurselor naturale pentru generațiile 
viitoare, precum și către reducerea la 
minimum a impactului asupra mediului a 
minelor de cărbune în curs de închidere și 
a celor exploatate anterior.

1. Proiectele de cercetare urmăresc 
reducerea la minimum a impactului asupra 
atmosferei, apei și solului, generat de 
minele de cărbune în curs de închidere, de 
minele de cărbune exploatate anterior, 
precum și de minele de cărbune a căror 
activitate este preconizată să înceteze în 
conformitate cu obiectivele de neutralitate 
climatică ale Uniunii. Cercetările sunt 
orientate către conservarea și refacerea 
resurselor naturale pentru generațiile 
viitoare, precum și către reducerea la 
minimum a impactului negativ al acestor 
mine asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 56
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia 2008/376/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Se acordă preferință proiectelor 
care promovează cel puțin unul dintre 
următoarele aspecte:

2. Se acordă preferință proiectelor 
bazate pe tehnologii inovatoare sau pe 
conectarea inovatoare a tehnologiilor care 
promovează cel puțin unul dintre 
următoarele aspecte:
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Amendamentul 57
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia 2008/376/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tehnologii noi și îmbunătățite 
pentru evitarea poluării mediului, inclusiv 
scurgerea de metan, de către mine de 
cărbune în curs de închidere, mine 
exploatate anterior și împrejurimile 
acestora (printre altele, atmosferă, terenuri, 
soluri și apă);

(a) tehnici noi și îmbunătățite dincolo 
de standardele din prezent 
corespunzătoare „stadiului actual al 
tehnologiei” (cele mai bune tehnici 
disponibile – BAT) pentru evitarea poluării 
mediului la nivel local de către mine de 
cărbune în curs de închidere, mine de 
cărbune exploatate anterior și 
împrejurimile acestora (printre altele, 
atmosferă, terenuri, soluri și apă);

Or. en

Amendamentul 58
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia 2008/376/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) captarea, evitarea și reducerea la 
minimum a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, în special a metanului, din 
zăcămintele de cărbune în curs de 
închidere;

(b) evitarea emisiilor de metan din 
minele de cărbune în curs de închidere și 
din minele de cărbune exploatate 
anterior;

Or. en
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Amendamentul 59
Cristian-Silviu Bușoi, Christian Ehler, Jerzy Buzek, Ioan-Rareș Bogdan, Hildegard 
Bentele, Maria da Graça Carvalho

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia 2008/376/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) gestionarea și reutilizarea deșeurilor 
miniere, a cenușii zburătoare și a 
produselor de desulfurizare din cadrul 
minelor de cărbune în curs de închidere și 
a celor exploatate anterior, însoțite, unde 
este cazul, de alte forme de deșeuri;

(c) gestionarea și reutilizarea deșeurilor 
miniere, a cenușii zburătoare și a 
produselor de desulfurizare din cadrul 
minelor de cărbune și al centralelor 
electrice pe cărbune în curs de închidere și 
al celor exploatate anterior, precum și a 
produselor secundare provenite de la 
minele de cărbune aflate în exploatare și 
din prelucrarea cărbunelui, însoțite, unde 
este cazul, de alte forme de deșeuri;

Or. en

Amendamentul 60
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia 2008/367/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) gestionarea și reutilizarea deșeurilor 
miniere, a cenușii zburătoare și a 
produselor de desulfurizare din cadrul 
minelor de cărbune în curs de închidere și 
a celor exploatate anterior, însoțite, unde 
este cazul, de alte forme de deșeuri;

(c) gestionarea și reutilizarea deșeurilor 
miniere, a cenușii zburătoare și a 
produselor de desulfurizare din cadrul 
minelor de cărbune în curs de închidere, al 
celor exploatate anterior, precum și al 
celor a căror activitate este preconizată să 
înceteze în conformitate cu obiectivele de 
neutralitate climatică ale Uniunii, însoțite, 
unde este cazul, de alte forme de deșeuri;
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Amendamentul 61
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia 2008/376/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) gestionarea și reutilizarea 
deșeurilor miniere, a cenușii zburătoare și 
a produselor de desulfurizare din cadrul 
minelor de cărbune în curs de închidere și 
a celor exploatate anterior, însoțite, unde 
este cazul, de alte forme de deșeuri;

(c) soluții care asigură că ierarhia 
deșeurilor a UE este mai bine pusă în 
aplicare comparativ cu practica actuală, 
care nu vor duce la un transfer al 
reziduurilor, al deșeurilor sau al 
produselor secundare problematice și care 
pot demonstra că oferă beneficii 
substanțiale prin raportare la economia 
circulară și la obiectivele legate de un 
mediu fără substanțe toxice;

Or. en

Amendamentul 62
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia 2008/376/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) gestionarea și reutilizarea deșeurilor 
miniere, a cenușii zburătoare și a 
produselor de desulfurizare din cadrul 
minelor de cărbune în curs de închidere și 
a celor exploatate anterior, însoțite, unde 
este cazul, de alte forme de deșeuri;

(c) gestionarea și reutilizarea deșeurilor 
miniere, a produselor derivate din 
prelucrarea cărbunelui, a cenușii 
zburătoare și a produselor de desulfurizare 
din cadrul minelor de cărbune și al 
centralelor electrice pe cărbune 
exploatate în prezent, al celor în curs de 
închidere și al celor exploatate anterior, 
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însoțite, unde este cazul, de alte forme de 
deșeuri;

Or. en

Amendamentul 63
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia 2008/376/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) recondiționarea haldelor și 
folosirea reziduurilor industriale din 
producția și consumul de cărbune în 
regiunile carbonifere în tranziție;

(d) recondiționarea haldelor din 
locațiile fostelor exploatări de cărbune în 
regiunile carbonifere în tranziție;

Or. en

Amendamentul 64
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia 2008/376/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) protejarea pânzelor de apă freatică 
și purificarea apei de scurgere din mine;

eliminat

Or. en

Justificare

Aceasta nu intră în domeniul de aplicare al RFCS. În plus, aceasta intră sub incidența 
„obligației continue” a operatorilor și, în consecință, sub incidența principiului „poluatorul 
plătește”: https://www.rag-
stiftung.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/RAG_Stiftung_Gb_2019_EN_web_4.pdf
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Amendamentul 65
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia 2008/376/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) restabilirea mediului fostelor 
instalații sau a instalațiilor în curs de 
închidere care au folosit cărbune, precum 
și a împrejurimilor acestora, în special apa, 
terenurile, solurile și biodiversitatea;

(f) restabilirea mediului la locația 
minelor de cărbune exploatate anterior 
sau în curs de închidere, precum și a 
împrejurimilor acestora, în special a apei, a 
terenurilor, a solurilor și a biodiversității, 
cu respectarea principiului „poluatorul 
plătește”;

Or. en

Amendamentul 66
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia 2008/376/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) protejarea infrastructurii de 
suprafață împotriva efectelor tasării pe 
termen scurt și lung.”;

eliminat

Or. en

Justificare

Aceasta nu intră în domeniul de aplicare al RFCS. În plus, aceasta intră sub incidența 
„obligației continue” a operatorilor și, în consecință, sub incidența principiului „poluatorul 
plătește”: https://www.rag-
stiftung.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/RAG_Stiftung_Gb_2019_EN_web_4.pdf
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Amendamentul 67
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Jens Geier, Niels 
Fuglsang

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia 2008/367/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) protejarea infrastructurii de 
suprafață împotriva efectelor tasării pe 
termen scurt și lung.”;

(g) protejarea infrastructurii de 
suprafață împotriva efectelor tasării pe 
termen scurt și lung, punând un accent 
deosebit pe zonele în care se găsesc 
locuințe private și elemente de 
infrastructură critică.”;

Or. en

Amendamentul 68
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Decizia 2008/376/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) crearea unui concept regional de 
diversificare a activităților economice 
pentru dezvoltarea locală și crearea de 
locuri de muncă verzi și de calitate, cu o 
transformare adaptată a structurii 
ocupării forței de muncă și ajustarea 
competențelor.

Or. en

Amendamentul 69
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia
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Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Decizia 2008/376/EC
Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și dezvoltarea tehnologică 
(CDT) au drept scop elaborarea, 
demonstrarea și îmbunătățirea proceselor 
de producție a oțelului cu emisii de carbon 
aproape de zero în vederea creșterii 
calității produselor și a sporirii 
productivității. Reducerea substanțială a 
emisiilor, a consumului de energie, a 
amprentei de carbon și a altor forme de 
impact asupra mediului, precum și 
conservarea resurselor constituie parte 
integrantă a activităților vizate. Proiectele 
de cercetare vizează unul sau mai multe 
dintre aspectele următoare:

Cercetarea și dezvoltarea tehnologică 
(CDT) au drept scop elaborarea, 
demonstrarea și îmbunătățirea proceselor 
de producție a oțelului cu emisii de carbon 
reduse în vederea creșterii calității 
produselor și a sporirii productivității, în 
strânsă sinergie cu societățile active în 
sector și protejând filiera de producție. 
Reducerea substanțială a emisiilor, a 
consumului de energie, a amprentei de 
carbon și a altor forme de impact asupra 
mediului, cu ajutorul instrumentelor, 
parametrilor și datelor verificabile în mod 
obiectiv, precum și conservarea resurselor 
constituie parte integrantă a activităților 
vizate. Proiectele de cercetare vizează unul 
sau mai multe dintre aspectele următoare:

Or. it

Amendamentul 70
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Decizia 2008/376/CE
Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și dezvoltarea tehnologică 
(CDT) au drept scop elaborarea, 
demonstrarea și îmbunătățirea proceselor 
de producție a oțelului cu emisii de carbon 
aproape de zero în vederea creșterii 
calității produselor și a sporirii 
productivității. Reducerea substanțială a 
emisiilor, a consumului de energie, a 

Cercetarea și dezvoltarea tehnologică 
(CDT) au drept scop elaborarea, 
demonstrarea și îmbunătățirea proceselor 
de producție a oțelului fără emisii de 
carbon în vederea creșterii calității 
produselor, a evitării emisiilor, a reducerii 
substanțiale a consumului de energie și de 
materiale și a altor forme de impact asupra 



AM\1222881RO.docx 41/55 PE663.372v01-00

RO

amprentei de carbon și a altor forme de 
impact asupra mediului, precum și 
conservarea resurselor constituie parte 
integrantă a activităților vizate. Proiectele 
de cercetare vizează unul sau mai multe 
dintre aspectele următoare:

mediului, precum și conservarea resurselor. 
Proiectele de cercetare vizează unul sau 
mai multe dintre aspectele următoare:

Or. en

Amendamentul 71
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Decizia 2008/376/CE
Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și dezvoltarea tehnologică 
(CDT) au drept scop elaborarea, 
demonstrarea și îmbunătățirea proceselor 
de producție a oțelului cu emisii de carbon 
aproape de zero în vederea creșterii calității 
produselor și a sporirii productivității. 
Reducerea substanțială a emisiilor, a 
consumului de energie, a amprentei de 
carbon și a altor forme de impact asupra 
mediului, precum și conservarea resurselor 
constituie parte integrantă a activităților 
vizate. Proiectele de cercetare vizează unul 
sau mai multe dintre aspectele următoare:

Cercetarea și dezvoltarea tehnologică 
(CDT) au drept scop elaborarea, 
demonstrarea și îmbunătățirea proceselor 
de producție a oțelului cu emisii de carbon 
reduse și aproape de zero, pregătite să fie 
introduse pe piață, în vederea creșterii 
calității produselor și a sporirii 
productivității. Reducerea substanțială a 
emisiilor, a consumului de energie, a 
amprentei de carbon și a altor forme de 
impact asupra mediului, precum și 
conservarea resurselor constituie parte 
integrantă a activităților vizate. Proiectele 
de cercetare vizează unul sau mai multe 
dintre aspectele următoare:

Or. en

Amendamentul 72
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Decizia 2008/376/CE
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Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procese și operațiuni inovatoare, 
noi și îmbunătățite, de producere a fontei și 
oțelului cu emisii de carbon aproape de 
zero, acordându-se o atenție specială 
evitării emisiilor directe de dioxid de 
carbon și/sau utilizării inteligente a 
acestora;

(a) procese și operațiuni inovatoare, 
noi și îmbunătățite, de producere a fontei și 
oțelului fără emisii de carbon, acordându-
se o atenție specială evitării emisiilor 
directe de dioxid de carbon, mai ales 
producerea fontei și a oțelului pe bază de 
hidrogen obținut din surse regenerabile 
de energie, și electrificarea directă din 
surse regenerabile de energie a producției 
de oțel;

Or. en

Amendamentul 73
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Decizia 2008/376/EC
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procese și operațiuni inovatoare, 
noi și îmbunătățite, de producere a fontei și 
oțelului cu emisii de carbon aproape de 
zero, acordându-se o atenție specială 
evitării emisiilor directe de dioxid de 
carbon și/sau utilizării inteligente a 
acestora;

(a) procese și operațiuni inovatoare, 
noi și îmbunătățite, de producere a fontei și 
oțelului cu emisii de carbon mai reduse 
comparativ cu metodele tradiționale, 
acordându-se o atenție specială evitării 
emisiilor directe de dioxid de carbon și/sau 
utilizării inteligente a acestora;

Or. it

Amendamentul 74
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Decizia 2008/376/CE
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procese și operațiuni inovatoare, 
noi și îmbunătățite, de producere a fontei și 
oțelului cu emisii de carbon aproape de 
zero, acordându-se o atenție specială 
evitării emisiilor directe de dioxid de 
carbon și/sau utilizării inteligente a 
acestora;

(a) procese și operațiuni inovatoare, 
noi și îmbunătățite, de producere a fontei și 
oțelului cu emisii de carbon reduse și 
aproape de zero, acordându-se o atenție 
specială evitării emisiilor directe de dioxid 
de carbon și/sau utilizării inteligente a 
acestora;

Or. en

Amendamentul 75
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Decizia 2008/376/EC
Articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) integrarea prelucrării oțelului și 
eficiența procesului în contextul procesului 
de producție a oțelului cu emisii de carbon 
aproape de zero;

(c) integrarea prelucrării oțelului și 
eficiența procesului în contextul procesului 
de producție a oțelului cu emisii de carbon 
reduse, evaluate cu ajutorul 
instrumentelor și datelor obiective;

Or. it

Amendamentul 76
Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Decizia 2008/376/CE
Articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) integrarea prelucrării oțelului și 
eficiența procesului în contextul procesului 
de producție a oțelului cu emisii de carbon 

(c) integrarea prelucrării oțelului și 
eficiența procesului în contextul procesului 
de producție a oțelului cu emisii de carbon 
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aproape de zero; reduse și aproape de zero;

Or. en

Amendamentul 77
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Decizia 2008/376/CE
Articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) integrarea prelucrării oțelului și 
eficiența procesului în contextul procesului 
de producție a oțelului cu emisii de carbon 
aproape de zero;

(c) integrarea prelucrării oțelului și 
eficiența procesului în contextul procesului 
de producție a oțelului fără emisii de 
carbon;

Or. en

Amendamentul 78
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Decizia 2008/376/CE
Articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) întreținerea și fiabilitatea utilajelor 
de producție a oțelului;

eliminat

Or. en

Justificare

Aceasta nu intră în domeniul de aplicare al prezentei decizii.

Amendamentul 79
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Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Decizia 2008/376/CE
Articolul 8 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) tehnici vizând creșterea capacității 
de reciclare, reciclarea și reutilizarea 
oțelului și dezvoltarea unei economii 
circulare;

(e) tehnici vizând creșterea capacității 
de reciclare, reciclarea și reutilizarea 
oțelului, în special: gestionarea 
îmbunătățită a deșeurilor, reciclarea în 
amonte, logistica inversă, procesele de 
decontaminare a deșeurilor de oțel și 
dezvoltarea unei economii circulare;

Or. en

Amendamentul 80
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Decizia 2008/376/CE
Articolul 8 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) tehnologii și soluții inovatoare 
pentru procesele de producție a fontei și 
oțelului care promovează activități 
intersectoriale, proiecte demonstrative care 
integrează producția de energie fără emisii 
de carbon sau contribuie la o economie 
bazată pe hidrogen curat.”;

(g) tehnologii și soluții inovatoare 
pentru procesele de producție a fontei și 
oțelului care facilitează activități 
intersectoriale, sinergii, gruparea și 
simbioza industrială, pentru a permite o 
mai mare circularitate și pentru a crea 
sau a menține lanțuri valorice fără emisii 
de carbon, precum și proiecte 
demonstrative care integrează atât 
producția de energie și sistemele 
energetice fără emisii de carbon, cât și pe 
cele bazate pe surse regenerabile de 
energie, sau proiectele care contribuie la o 
economie bazată pe energie din surse 
regenerabile, inclusiv pe hidrogen produs 
din surse regenerabile de energie.”;
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Or. en

Amendamentul 81
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Decizia 2008/376/CE
Articolul 8 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) tehnologii și soluții inovatoare 
pentru procesele de producție a fontei și 
oțelului care promovează activități 
intersectoriale, proiecte demonstrative care 
integrează producția de energie fără emisii 
de carbon sau contribuie la o economie 
bazată pe hidrogen curat.”;

(g) tehnologii și soluții inovatoare 
pentru procesele de producție a fontei și 
oțelului care promovează activități 
intersectoriale, proiecte demonstrative care 
integrează producția de energie fără emisii 
de carbon sau contribuie la o economie 
bazată pe hidrogen curat produs și la nivel 
regional sau local.”;

Or. en

Amendamentul 82
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia 2008/376/EC
Articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

CDT se va axa pe îndeplinirea cerințelor 
utilizatorilor de oțel vizând dezvoltarea 
unor noi produse cu emisii de carbon 
aproape de zero, precum și crearea de noi 
oportunități de piață, reducând în același 
timp nivelul de emisii și impactul asupra 
mediului. În contextul tehnologiilor 
menționate la articolul 8, proiectele de 
cercetare vizează unul sau mai multe dintre 
aspectele următoare, având drept obiectiv 
furnizarea proceselor de producție a 
oțelului cu emisii de carbon aproape de 

CDT se va axa pe îndeplinirea cerințelor 
utilizatorilor de oțel vizând dezvoltarea 
unor noi produse cu emisii de carbon mai 
reduse, protejarea sectorului de producție 
european și a lucrătorilor săi, precum și 
crearea de inovație și de noi oportunități de 
piață, reducând în același timp nivelul de 
emisii și impactul asupra mediului. În 
contextul tehnologiilor menționate la 
articolul 8, proiectele de cercetare vizează 
unul sau mai multe dintre aspectele 
următoare, având drept obiectiv furnizarea 
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zero la nivelul Uniunii: proceselor de producție a oțelului cu emisii 
de carbon aproape de zero la nivelul 
Uniunii:

Or. it

Amendamentul 83
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia 2008/376/CE
Articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

CDT se va axa pe îndeplinirea cerințelor 
utilizatorilor de oțel vizând dezvoltarea 
unor noi produse cu emisii de carbon 
aproape de zero, precum și crearea de noi 
oportunități de piață, reducând în același 
timp nivelul de emisii și impactul asupra 
mediului. În contextul tehnologiilor 
menționate la articolul 8, proiectele de 
cercetare vizează unul sau mai multe dintre 
aspectele următoare, având drept obiectiv 
furnizarea proceselor de producție a 
oțelului cu emisii de carbon aproape de 
zero la nivelul Uniunii:

CDT se va axa pe îndeplinirea cerințelor 
utilizatorilor de oțel vizând dezvoltarea 
unor noi produse fără emisii de carbon, 
precum și pe crearea de noi oportunități de 
piață, evitând în același timp generarea de 
emisii și limitând impactul asupra 
mediului. În contextul tehnologiilor 
menționate la articolul 8, proiectele de 
cercetare vizează unul sau mai multe dintre 
aspectele următoare, având drept obiectiv 
furnizarea proceselor de producție a 
oțelului fără emisii de carbon la nivelul 
Uniunii:

Or. en

Amendamentul 84
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia 2008/376/CE
Articolul 9 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) noi clase avansate de oțel; (a) noi clase avansate de oțel primar 
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sau reciclat, fără emisii de carbon;

Or. en

Amendamentul 85
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia 2008/376/CE
Articolul 9 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea proprietăților 
oțelului, cum ar fi proprietăți mecanice și 
fizice, adecvarea la prelucrări ulterioare, 
pentru diverse aplicații și condiții de 
muncă;

(b) îmbunătățirea proprietăților 
oțelului, cum ar fi proprietăți mecanice și 
fizice, adecvarea la prelucrări ulterioare, 
pentru diverse aplicații și condiții de 
muncă, acordând o atenție deosebită 
oțelului reciclat;

Or. en

Amendamentul 86
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia 2008/376/CE
Articolul 9 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prelungirea duratei de exploatare, în 
special prin îmbunătățirea rezistenței 
oțelurilor și a structurilor din oțel la căldură 
și coroziune, oboseală mecanică și termică 
și/sau alte efecte de deteriorare;

(c) prelungirea duratei de exploatare, 
permițând proiectarea în scopul 
circularității, inclusiv al modularității, și 
eficiența materialelor, în special prin 
îmbunătățirea rezistenței oțelurilor și a 
structurilor din oțel la căldură și coroziune, 
oboseală mecanică și termică și/sau alte 
efecte de deteriorare;

Or. en
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Amendamentul 87
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia 2008/376/CE
Articolul 9 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) tehnologii utilizate pentru 
formarea, sudarea și îmbinarea oțelului și 
a altor materiale;

eliminat

Or. en

Justificare

Acestea nu reprezintă o prioritate de cercetare pentru a obține produse fără emisii de carbon. 
Finanțarea limitată se păstrează pentru alte scopuri.

Amendamentul 88
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia 2008/376/CE
Articolul 9 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) standardizarea metodelor de 
testare și evaluare;

eliminat

Or. en

Justificare

Aceasta nu reprezintă o prioritate de cercetare pentru a obține produse fără emisii de carbon. 
Finanțarea limitată se păstrează pentru alte scopuri.

Amendamentul 89
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Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia 2008/376/CE
Articolul 9 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) oțeluri de înaltă performanță pentru 
aplicații precum mobilitatea, inclusiv 
sustenabilitatea, metodele de proiectare 
ecologică, modernizarea, proiectarea din 
materiale ușoare și/sau soluțiile de 
siguranță.”;

(g) oțeluri de înaltă performanță și fără 
emisii, în special oțel ușor pentru aplicații 
din sectoare aflate în expansiune precum 
electromobilitatea și energia eoliană 
offshore, inclusiv sustenabilitatea, 
metodele de proiectare ecologică, 
modernizarea și/sau soluțiile de 
siguranță.”;

Or. en

Amendamentul 90
Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Nicola Danti

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Decizia 2008/376/CE
Articolul 9 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) oțeluri de înaltă performanță pentru 
aplicații precum mobilitatea, inclusiv 
sustenabilitatea, metodele de proiectare 
ecologică, modernizarea, proiectarea din 
materiale ușoare și/sau soluțiile de 
siguranță.”;

(g) oțeluri de înaltă performanță pentru 
aplicații precum mobilitatea, inclusiv 
sustenabilitatea, metodele de proiectare 
ecologică, modernizarea, proiectarea din 
materiale ușoare și/sau soluțiile de 
siguranță, cum ar fi oțelurile de înaltă 
rezistență.”;

Or. en

Justificare

Utilizarea oțelurilor de înaltă rezistență în locul celor convenționale diminuează greutatea 
structurilor, reducând în mod semnificativ consumul de energie, utilizarea de materii prime și 
emisiile și, astfel, emisiile de CO2 pe durata de viață a produselor finite. Cu toate acestea, 
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reducerea în condiții de siguranță a greutății structurale utilizând oțelul de înaltă rezistență 
necesită în continuare abordări de cercetare care să utilizeze tehnici avansate de proiectare 
și procese de producție de înaltă calitate.

Amendamentul 91
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Decizia 2008/376/CE
Articolul 10 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tehnici de reciclare a oțelului vechi 
și a produselor secundare provenite din 
diferite surse și îmbunătățirea calității 
deșeurilor de oțel;

(a) tehnici de reciclare și de reciclare 
în amonte a oțelului vechi și a produselor 
secundare provenite din diferite surse și 
îmbunătățirea calității deșeurilor de oțel, 
acordând o atenție specială pentru a evita 
degradarea calității oțelului din cauza 
contaminării cu alte metale (de exemplu, 
cupru);

Or. en

Amendamentul 92
Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Nicola Danti, Christophe Grudler

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Decizia 2008/376/CE
Articolul 10 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tratarea deșeurilor și valorificarea 
materiilor prime secundare valoroase, 
inclusiv a zgurii, în interiorul și în afara 
combinatului siderurgic;

(b) tratarea deșeurilor și valorificarea 
materiilor prime secundare valoroase, 
inclusiv a zgurii, în interiorul și în afara 
combinatului siderurgic, precum și 
reutilizarea materiilor prime secundare, a 
reziduurilor și a produselor secundare 
provenite din alte industrii, cum ar fi 
biomasa, pentru a produce oțel și aliaje de 
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oțel;

Or. en

Justificare

Carbonul este unul dintre cele mai importante elemente de aliaj care intră în componența 
oțelurilor carbon. Deși se face tranziția de la reducerea pe bază de carbon la cea pe bază de 
hidrogen în producția fontei, carbonul este încă necesar în etapa de tranziție și va fi necesar 
în continuare ca element de aliaj în viitor. Carbonul necesar se poate obține din resurse 
secundare de biomasă (de exemplu, rumeguș, talaș, lignină etc.) prin piroliză, pentru a 
asigura că acest tip de carbon funcționează ca substitut pentru carbonul fosil.

Amendamentul 93
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Decizia 2008/376/CE
Articolul 10 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) proiectarea claselor de oțel și a 
structurilor asamblate pentru a facilita 
recuperarea ușoară a oțelului pentru 
reciclare sau reutilizare;

(d) proiectarea claselor de oțel și a 
structurilor asamblate pentru a facilita o 
mai bună manipulare a deșeurilor și o 
mai bună dezasamblare la sfârșitul 
ciclului de viață, pentru a permite 
recuperarea ușoară, reutilizarea și 
reciclarea oțelului și a altor materiale;

Or. en

Amendamentul 94
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Decizia 2008/376/CE
Articolul 10 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(e) utilizarea gazelor de proces și 
eliminarea emisiilor de gaze reziduale din 
producția de oțel;

eliminat

Or. en

Justificare

Acestea nu reprezintă o prioritate de cercetare pentru a obține produse fără emisii de carbon. 
Finanțarea limitată se păstrează pentru alte scopuri.

Amendamentul 95
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Decizia 2008/376/CE
Articolul 10 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) evaluarea ciclului de viață și 
abordarea din perspectiva ciclului de viață 
a producției și utilizării oțelului.”;

eliminat

Or. en

Justificare

Formulare prea vagă pentru a asigura că orice proiect propus se va putea încadra în 
domeniul de aplicare și obiectivele specifice ale prezentei decizii.

Amendamentul 96
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Decizia 2008/376/CE
Articolul 10 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) îmbunătățirea proiectării și/sau a 
tratării deșeurilor pentru a crește gradul 
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de recuperare și reutilizare a materiilor 
prime critice în aliajele de oțel;

Or. en

Amendamentul 97
Jordi Solé
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Decizia 2008/376/CE
Articolul 10 – paragraful 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) aplicații ale tehnologiilor 
registrelor distribuite pentru a permite 
urmărirea circuitului materialelor în 
natură și logistica inversă a produselor 
din oțel.

Or. en

Amendamentul 98
Isabella Tovaglieri, Paolo Borchia

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Decizia 2008/376/EC
Articolul 10 a – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea și diseminarea 
competențelor pentru a ține pasul cu noi 
procese de producție a oțelului cu emisii de 
carbon aproape de zero, precum 
digitalizarea, și pentru a reflecta principiul 
învățării pe tot parcursul vieții;

(a) dezvoltarea și diseminarea 
competențelor pentru a ține pasul cu noi 
procese de producție a oțelului cu emisii de 
carbon reduse, inclusiv digitalizarea, și 
pentru a reflecta principiul învățării pe tot 
parcursul vieții;

Or. it
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Amendamentul 99
Patrizia Toia

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Decizia 2008/376/CE
Articolul 17 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În sensul prezentului articol, un 
parteneriat european programat în comun 
înseamnă o inițiativă elaborată cu 
implicarea de la bun început a statelor 
membre, în care Uniunea, împreună cu 
partenerii privați și/sau publici (cum ar fi 
industria de profil, universitățile, 
organizațiile de cercetare, organismele cu 
misiune de serviciu public la nivel local, 
regional, la nivel național sau internațional 
sau organizații ale societății civile, inclusiv 
fundații și ONG-uri), se angajează să 
sprijine în comun elaborarea și punerea în 
aplicare a unui program de activități de 
cercetare. Parteneriatele europene 
programate în comun sunt create pe baza 
unor memorandumuri de înțelegere și/sau a 
unor angajamente contractuale între 
Comisie și partenerii publici și/sau privați, 
care precizează obiectivele parteneriatului, 
angajamentele aferente privind 
contribuțiile financiare și/sau contribuțiile 
în natură ale partenerilor, indicatorii-cheie 
de performanță și de impact, precum și 
rezultatele care trebuie obținute. Acestea 
includ identificarea activităților de 
cercetare complementare care sunt puse în 
aplicare de parteneri și de programul de 
cercetare.

2. În sensul prezentului articol, un 
parteneriat european programat în comun 
înseamnă o inițiativă elaborată cu 
implicarea de la bun început a statelor 
membre, în care Uniunea, împreună cu 
partenerii privați și/sau publici (cum ar fi 
industria de profil, universitățile, 
organizațiile de cercetare, organismele cu 
misiune de serviciu public la nivel local, 
regional, la nivel național sau internațional 
sau organizații ale societății civile, inclusiv 
fundații și ONG-uri), se angajează să 
sprijine în comun elaborarea și punerea în 
aplicare a unui program de activități de 
cercetare. Parteneriatele europene 
programate în comun sunt create pe baza 
unor memorandumuri de înțelegere și/sau a 
unor angajamente contractuale între 
Comisie și partenerii publici și/sau privați, 
care precizează obiectivele parteneriatului, 
angajamentele aferente privind 
contribuțiile financiare și/sau contribuțiile 
în natură ale partenerilor, indicatorii-cheie 
de performanță și de impact, precum și 
rezultatele care trebuie obținute. Acestea 
includ identificarea activităților de 
cercetare complementare care sunt puse în 
aplicare de parteneri și de programul de 
cercetare, precum și de alte politici ale 
Uniunii, cum ar fi politica de coeziune.

Or. en


