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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Iniciativa Tecnológica Conjunta ‘Clean Sky’ (Joint Technology Initiative – JTI) tem por 
finalidade demonstrar e validar os avanços tecnológicos que é necessário realizar com vista a 
alcançar os objectivos ambientais fixados pelo Conselho Consultivo da Investigação em 
Aeronáutica na Europa (ACARE: a plataforma tecnológica europeia para a aeronáutica e os 
transportes aéreos). O ACARE estabeleceu os objectivos a atingir através dos domínios 
tecnológicos que se deverão desenvolver no âmbito da JTI ‘Clean Sky’:

- redução em 50 % das emissões de CO2 através de uma diminuição drástica do consumo de 
combustível; 

- redução em 80% das emissões de NOx (óxidos de azoto);

- redução em 50% do ruído ouvido no exterior;

- um ciclo de vida ecológico dos produtos: concepção, fabrico, manutenção, eliminação e 
reciclagem. 

Os actuais membros da ‘Clean Sky’ representam 86 organizações de 16 países, 54 indústrias, 
15 centros de investigação e 17 universidades. A iniciativa funcionará em torno de 6 
Demonstradores Tecnológicos Integrados (Integrated Technology Demonstrators - ITD): 
aeronaves de asa fixa inteligente (SMART), aeronaves limpas para serviços regionais e 
aeronaves de asa rotativa limpas (helicópteros), motores limpos e sustentáveis, sistemas de 
operação limpos. Por último, a concepção ecológica concentrar-se-á no desenho, produção, 
retirada e reciclagem das aeronaves em condições ecológicas, mediante uma utilização óptima 
das matérias-primas e energias, o que permitirá melhorar o impacto ambiental de todo o ciclo 
de vida dos produtos e acelerar o cumprimento da Directiva REACH. De igual modo, a 
inovação no sector da aeronáutica revelou-se e vai continuar a revelar-se proveitosa para a 
aplicação da tecnologia fora deste sector, reforçando a base industrial e científica da UE.

O relator sugere, por conseguinte, que se apoie a proposta da Comissão, tendo em conta
algumas reflexões sobre determinados elementos que carecem de clarificação. Para ajudar 
nesse processo, o relator propõe mais adiante algumas alterações. 

Tendo em conta os longos prazos (10 anos para desenvolver uma nova aeronave) e a 
investigação extensiva que caracterizam o sector da aviação, é aconselhável criar uma “massa 
crítica” na área da Investigação e Desenvolvimento tendo em vista a redução do ruído e do 
consumo de combustível, por forma a acelerar os procedimentos e produzir os resultados para 
uma rápida aplicação que beneficiará o ambiente a nível mundial.

Nestas condições, a conjugação de esforços à escala europeia é extremamente importante para 
encorajar a melhor I&D e inovação . As aeronaves que vão ser vendidas no futuro devem ser 
europeias e devem responder aos grandes desafios acima enumerados: consumir menos 
combustível (ser até talvez totalmente movidas a electricidade?), produzir menos ruído.

O sector aeronáutico da UE proporciona directa e indirectamente 3,1 milhões de empregos. 
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Representa aproximadamente 2,5% do PIB e contribui com mais de 30 mil milhões de euros 
para um saldo positivo da balança comercial da Europa. Por esse motivo, é muito importante 
que a indústria da UE permaneça na primeira linha e continue a fortalecer a sua posição 
competitiva. A redução do consumo de combustível e a redução do ruído estão entre os 
elementos essenciais desse ambiente competitivo. Se é possível obter economias de escala 
através de uma iniciativa da UE, há que aproveitar a oportunidade. A tecnologia ambiental vai 
adquirir cada vez maior importância à escala global.

Está prevista, no âmbito do Sétimo Programa-Quadro, a possibilidade de criar as chamadas 
iniciativas tecnológicas conjuntas com vista a congregar a investigação a nível europeu. 
Podem criar-se estas estruturas para dar resposta às necessidades das plataformas tecnológicas 
europeias, como sucede neste caso.

O relator deseja manifestar a sua satisfação com a garantia que a Empresa Comum dá 
relativamente à participação de PME (um mínimo de 12%).  

O relator congratula-se vivamente com a intenção de criar uma parceria público-privada. O 
estatuto legal da Iniciativa Tecnológica Conjunta (JTI) permite uma colaboração eficaz e 
concreta entre os sectores público e privado. Desse modo, é possível obter melhores sinergias 
e garantir também uma utilização racional do financiamento da UE. O efeito de alavanca em 
termos de benefícios para o ambiente decorrentes dos esforços de Investigação e 
Desenvolvimento (800 milhões de euros do orçamento da UE – os Estados-Membros não têm 
aqui qualquer participação directa - e 800 milhões da indústria) é bem evidente. A parceria
50/50, estabelecida directamente com a indústria, constitui uma base sólida para a realização 
dos progressos necessários.

O relator partilha das preocupações expressas por vários actores relativamente à necessidade 
de se evitar a criação de novas agências comunitárias com custos operacionais excessivos. No 
entanto, tendo em conta estas preocupações, o relator considera que a estrutura jurídica 
proposta pela Comissão (um organismo comunitário) constitui a melhor solução possível para 
a concretização de uma parceria público-privada, e chama a atenção para a distinção entre o 
objectivo desta e o objectivo das agências comunitárias. É possível encontrar uma solução 
prática para as preocupações acima referidas através da introdução de uma cláusula de 
caducidade aplicável aos mecanismos propostos, o que irá limitar o tempo de vida da ‘Clean 
Sky’ e permitir antecipar a sua avaliação e termo, caso seja necessário. 

O relator regista que a aviação, tanto dentro como fora da UE, registou nos últimos anos um 
rápido crescimento que deverá prosseguir de forma imparável nas próximas décadas. Este 
facto não deve ser visto como uma evolução distinta, mas antes como um efeito colateral do 
alargamento da UE em particular, uma vez que maiores espaços económicos implicam mais 
tráfego e transportes, e da globalização em geral.

A proposta de criação de uma empresa comum para a investigação e o desenvolvimento no 
sector da aeronáutica insere-se no âmbito da aplicação da Agenda de Lisboa pela União 
Europeia e visa conferir mais competitividade à UE e à sua indústria.  

Especialmente na UE, existem muitos aeroportos que se encontram localizados nas 
proximidades de áreas densamente povoadas ou mesmo urbanizadas. Para o bem da 
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população das áreas envolventes, é muito importante, e em muitos dos locais é muito urgente, 
utilizar aeronaves tão silenciosas quanto possível e promover a renovação da frota aérea.

Os elevados preços actuais e futuros do combustível, uma eventual tributação do querosene e 
a inclusão da aviação no sistema europeu de comércio de emissões constituem incentivos 
poderosos para se procurar obter uma forte redução do consumo de combustível das 
aeronaves em benefício do nosso ambiente e da saúde das nossas populações e limitar os
efeitos ao nível das alterações climáticas. 

Não menos importante, é, por último, o facto  de que a imposição de regras ambientais mais 
rigorosas (sistema de comércio de emissões – Quioto e legislação da UE) obriga o sector da 
aeronáutica a reduzir drasticamente as suas emissões, o que também é necessário para 
compensar o crescimento actual e futuro do sector e a sua aceitação por parte da população.  

O mecanismo do mercado não conseguiu, neste caso, fornecer o estímulo correcto para 
reforçar e acelerar suficientemente a investigação e o desenvolvimento por forma a satisfazer 
as expectativas e cumprir as normas impostas.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 12

(12) A Empresa Comum 'Clean Sky' deve 
ser criada por um período inicial que decorre 
até 31 de Dezembro de 2017, de modo a 
garantir uma gestão adequada das 
actividades de investigação iniciadas mas 
não concluídas durante o Sétimo Programa-
Quadro (2007- 2013);

(12) A Empresa Comum 'Clean Sky' deve 
ser criada por um período inicial que decorre 
até 31 de Dezembro de 2017, de modo a
garantir uma gestão adequada das 
actividades de investigação iniciadas mas 
não concluídas durante o Sétimo Programa-
Quadro (2007- 2013), incluindo a 
exploração dos resultados;

Alteração 2
Artigo 1, nº 1

1. Com vista à execução da iniciativa 
tecnológica conjunta 'Clean Sky', é criada 

1. Com vista à execução da iniciativa 
tecnológica conjunta 'Clean Sky', é criada 
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uma empresa comum na acepção do artigo 
171º do Tratado, com o nome de Empresa
Comum 'Clean Sky', para o período que 
decorre até 31 de Dezembro de 2017 (a
seguir designada "Empresa Comum 'Clean 
Sky'"). Esse período pode ser prolongado
através de uma revisão do presente 
regulamento.

uma empresa comum na acepção do artigo 
171º do Tratado, com o nome de Empresa
Comum 'Clean Sky', para o período de 
duração do Sétimo Programa-Quadro (a
seguir designada "Empresa Comum 'Clean 
Sky'"). Esse período pode ser prolongado
através de uma revisão do presente 
regulamento.

Justificação

O tempo de duração da Empresa Comum deve coincidir com o do Sétimo Programa-Quadro.

Alteração 3
Artigo 8, nº 1

1. A Empresa Comum 'Clean Sky' adopta 
um regulamento financeiro distinto baseado
nos princípios do Regulamento Financeiro 
Quadro17. Esse Regulamento Financeiro
pode afastar-se das disposições do 
Regulamento Financeiro Quadro nos casos 
em que tal seja necessário em função das 
necessidades específicas de funcionamento 
da Empresa Comum 'Clean Sky', com o 
consentimento prévio da Comissão.

1. A Empresa Comum 'Clean Sky' adopta 
um regulamento financeiro distinto baseado
nos princípios do Regulamento Financeiro 
Quadro17. Esse Regulamento Financeiro
pode afastar-se das disposições do 
Regulamento Financeiro Quadro nos casos 
em que tal seja necessário em função das 
necessidades específicas de funcionamento 
da Empresa Comum 'Clean Sky', com o 
consentimento prévio da Comissão, com 
base no parecer do Grupo de 
Representantes dos Estados Nacionais.

Justificação

Cabe ao Grupo de Representantes dos Estados Nacionais assegurar um processo financeiro 
equitativo e transparente.

Alteração 4
Artigo 13, nº 4

4. No final de 2017, a Comissão, assistida 
por peritos externos independentes, procede
a uma avaliação final da Empresa Comum 
'Clean Sky'. Os resultados da avaliação final 
são apresentados ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.

4. No final da vigência da Empresa 
Comum, a Comissão, assistida por peritos 
externos independentes, procede a uma 
avaliação final da Empresa Comum 'Clean 
Sky'. Os resultados da avaliação final são 
apresentados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.
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Justificação

O tempo de duração da Empresa Comum deve coincidir com o do Sétimo Programa-Quadro.
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Alteração 5
Artigo 17

A Empresa Comum 'Clean Sky' adopta 
regras relativas à difusão dos resultados da 
investigação que garantam, quando for caso 
disso, a protecção dos direitos de 
propriedade intelectual gerados no âmbito de 
actividades de investigação ao abrigo do 
presente regulamento e a utilização e difusão 
dos resultados dessa investigação.

A Empresa Comum 'Clean Sky' adopta 
regras relativas à difusão dos resultados da 
investigação, com base nas regras 
existentes do Sétimo Programa-Quadro de 
Investigação e Desenvolvimento, que 
garantam, quando for caso disso, a protecção 
dos direitos de propriedade intelectual 
gerados no âmbito de actividades de 
investigação ao abrigo do presente 
regulamento e a utilização e difusão dos 
resultados dessa investigação.

Justificação

Pode ser necessário estabelecer algumas regras específicas sobre os direitos de propriedade 
intelectual (DPI) entre os líderes de ITD e seus associados em função da divisão de trabalho 
acordada. Por exemplo, para a utilização de informação de base de um participante que seja 
necessária para que outros participantes possam realizar o seu trabalho.

Alteração 6
Anexo, Artigo 4, nº 3

3. A empresa comum criará, na medida do 
necessário, um Conselho Consultivo que 
fica encarregado de a aconselhar e de lhe 
apresentar recomendações em relação a 
questões relacionadas com a gestão e a 
questões financeiras e técnicas. O Conselho 
Consultivo é nomeado pela Comissão.

Suprimido

Justificação

O Conselho Consultivo é supérfluo. A Comissão poderia recorrer ao Grupo de 
Representantes dos Estados Nacionais e ao ACARE para consultoria externa. Os temas 
gerais referidos no nº 3 do artigo 4º poderiam ser transferidos para o Grupo de 
Representantes dos Estados Nacionais. O Conselho Consultivo acarretaria custos adicionais 
desnecessários para a Empresa Comum “Clean Sky” e parece não haver distinção entre as 
funções do Conselho Consultivo e as do Fórum Geral (cf. nº 3, terceiro ponto, do artigo 8º). 
Além disso, prevemos que os peritos seriam retirados do mesmo grupo a que pertencem os 
peritos do Grupo de Representantes dos Estados Nacionais e do ACARE. 
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Alteração 7
Anexo, Artigo 12, nº 1 bis (novo)

Em conformidade com as regras 
financeiras aplicáveis ao Sétimo Programa-
Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento, apenas 5% dos custos de 
funcionamento podem ser destinados às
despesas de pessoal e administrativas.

Justificação

O tempo de duração da Empresa Comum deve coincidir com o do Sétimo Programa-Quadro.


